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Útdráttur 
Markmið þessa verkefnis var að kanna hvort það er áhugi á og fjárhagslega hagkvæmt  að 

starfrækja færanlega sauðfjársláturstöð á Íslandi og hvernig mætti útfæra slíkra starfssemi. 

Könnun var gerð meðal sauðfjárbænda til þess að fá raunhæft mat á því hvort þeir teldu 

færanlegar sláturstöðvar vera fýsilegar. Um 85% þeirra sögðust styðja þær og um 

helmingurinn að þeir myndu nýta sér þjónustu þær. Vaxandi áhugi og mikil vöxtur var í 

heimavinnslu á kjöti og 69% heimavinnsluaðila töldu frekar og mjög líklegt að framleiðsla 

þeirra myndi aukast.  Niðurstöður viðhorfskönnunarinnar og SVÓT greiningar benda til að 

færanlegar sláturstöðvar séu fýsilegur kostur út frá hugmyndafræðilegum sjónarmiðum. 

Fyrirkomulag og aðbúnaði færanlegrar sláturstöðvar var hannað og vinnulag skipulagt.. Af 

hönnuninni var svo ákvarðað hvernig innra eftirlit með daglegum rekstri stöðvarinnar 

skyldi vera. Hermilíkan sem byggði annarsvegar á niðurstöðum hönnunarinnar og 

hinsvegar á innleggi sérfróðra manna um slátrun var gert. Niðurstöður hermunar leiddu í 

ljós að ákjósanlegur fjöldi starfsmanna væru fjórir og að afkastagetan  væri um 40 lömb á 

dag. Niðurstöður hermunar voru  nýttar sem forsendur inn í fjárhagslíkan sem gert var fyrir 

rekstur stöðvarinnar og kostnaðaráætlunar. Miðað við gefnar forsendur sem margar eru 

háðar mikilli óvissu ætti rekstur færanlegrar sláturstöðvar og geta staðið undir sér 

fjárhagslega.. Það rekstrarfyrirkomulag sem gæti hugsanlega  staðið undir sér er að stöðin 

væri í sameign tveggja til þriggja bænda sem slátra sínum eigin gripum og selja sínar 

afurðir beint frá býli. Þess á milli gætu þeir notað aðstöðu sína og slátrað fyrir aðra 

bændur. Með þessum hætti er kostnaði og áhættu dreift milli aðila og þ.a.l. minni 

fjárhagslegur skaði hlotist af. 



 

Abstract 
The objective of this thesis was to determine the feasibility and designing a mobile 

slaughterhouse in Iceland and plan how it should be operated. A survey among 115 sheep 

farmed showed that about 85% of them supported the idea of mobile slaughterhouses and 

that about 50% of them would use them. Local meat processing is increasing and 69% of 

the producers said it would be rather or very likely that they would increase production in 

the next few years. It was concluded from the survey and SWOT analysis that mobile 

sheep slaughterhouses have a social and ideological support in the country. A design of a 

mobile slaughterhouse was made, including the layout and equipment needed as well as 

working procedures. Based on the design, a HACCP system for the slaughterhouse and its 

daily activities were developed. A simulation model was constructed that used the results 

from the design as input as well as the expert advice. From the simulation´s results it was 

concluded that the optimal number of employees working at the mobile slaughterhouse 

was four working in two separate zones. The results also suggested that the maximum 

capacity of the mobile slaughterhouse was forty lambs a day. These results were used 

together with a cost estimate (based on the design) as an input in a business model that was 

constructed. The results of the business model show that the operation of a mobile 

slaughterhouse can be financially viable given that the input are both uncertain and 

variable. The viability is largely dependent on financing aspects that can vary 

considerably. A business model that could be potentially viable a slaughterhouse that is 

owned and run by two or three farmers, slaughtering their sheep and processing and selling 

the meat directly off the farm.  In between seasons, they could potentially slaughter cattle 

and horses for other farmers. With this arrangement, both the cost and risk is distributed 

between the farmers and therefore the financial damage would be less if things were not to 

go according to plan. 
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1 Inngangur 
Í verkefni þessu var leitað svara við því hvort það sé fjárhagslega hagkvæmt að starfrækja 

færanlega sláturstöð á Íslandi og hvernig megi standa að slíkri starfsemi.  

Hugmyndir að færanleg sláturhús eða lítil sláturhús í eigu bænda sem myndu síðan vinna 

kjötið og selja „beint frá býli“  hafa verið í umræðunni sem kostur til að skapa tekjur og 

störf á þeim svæðum sem sláturhús hafa verið lögð en einnig í tengslum við þjónustu 

vaxandi fjölda ferðamanna á Íslandi.(Sveinn Hallgrímsson, 2000; Skessuhorn, 2006). . 

Sauðfjárbúskapur hefur átt verulega undir högg að sækja undanfarna áratugi (Guðbergur E. 

Eyjólfsson, 2010). Neysla kindakjöts meðal Íslendinga hefur dregist verulega saman og er 

þar að stórum hluta um að kenna stóraukinni framleiðslu og neyslu á svína og alifuglakjöti 

sem leiddi til verðhruns á þeim afurðum (Egill Ólafsson, 2004). Þar sem framleiðsla á 

kindakjöti er árstíðarbundin og miðast við sláturtíð á haustin hefur ekki verið hægt að 

bjóða upp á ferskt kjöt allan ársins hring. Þetta hefur þau áhrif að samkeppnismöguleikar 

sauðfjárbóndans, samanbornir við t.a.m. kjúklingabóndann sem getur boðið upp á jafnt 

framboð ferskra afurða allan ársins hring, rýrna umtalsvert (Guðbergur E. Eyjólfsson, 

2010).  

Samhliða þessari breytingu á neysluvenjum Íslendinga hafa menn velt fyrir sér hvernig 

snúa megi dæminu við og auka vegferð íslenskrar sauðfjárræktunar. Ráðist hefur verið í 

ýmsar aðgerðir sem hafa haft það að leiðarljósi að auka hagkvæmni í framleiðslu 

kindakjöts. Engin ein aðgerð hefur þó verið jafn umdeild og sú sem var ráðist í eftir útgáfu 

skýrslu nefndar sem skipuð var af landbúnaðarráðuneytinu og var gert að fjalla um 

stefnumótun í sauðfjárslátrun (Hjálmar Jónsson 2004). Nefndarmenn lögðu til að verja ætti 

220 milljónum króna í úreldingu sláturhúsa sem ekki hefðu útflutningsleyfi. Það var mat 

nefndarinnar að með þessari fækkun sláturhúsa mætti spara umtalsverða fjármuni og um 

leið auka hagkvæmni á sama tíma með því að hafa færri og stærri sláturhús. Þessar tillögur 

voru teknar fyrir af þáverandi ríkisstjórn og í ágúst árið 2003 var samþykkt að verja 170 

milljónum króna til úreldingar sláturhúsa víðsvegar um landið (Ólafur Friðriksson o.fl., 

2003). 
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Þessi aðgerð hefur að mati margra sauðfjárbænda haft neikvæð áhrif á þeirra afkomu 

(Skessuhorn, 2006). Nú er svo komið að í heilu landshlutunum, t.a.m. á Vesturlandi og 

Vestfjörðum, eru engin sláturhús til staðar. Af þeim sökum þurfa bændur í þeim 

landshlutum að senda búfénað sinn um langa leið til slátrunar. Margir bændur sem og 

neytendur telja fákeppni hafa skapast á markaðnum og að þeir séu nauðbeygðir til þess að 

eiga í viðskiptum við aðila sem gæti ekki hagsmuna bændastéttarinnar, heldur einvörðungu  

sinna eigin (Hjálmar Jónsson, 2004). 

Verkefnið fólst í því að hanna færanlega sláturstöð sem flytja má á milli staða og slátra í 

heimahaga. Samhliða hönnuninni var gerð greining á fýsileika slíkrar stöðvar og 

markaðsmöguleikar kannaðir. Hönnunin fól í sér greiningu helstu hönnunarforsendna, 

skilgreiningu vinnsluferla, ákvörðun á stærð og uppbyggingu stöðvarinnar og vali á þeim 

búnaði sem nauðsynlegur er og fyrirkomulagi hans. Í hönnunarferlinu var sömuleiðis 

framkvæmd áhættugreining sem tillögur að innra eftirlitskerfi (HACCP) fyrir stöðina 

byggja á. Síðasti þáttur hönnunarinnar var smíði hermunarlíkans af vinnslurás stöðvarinnar 

og nýttist líkanið við ákvörðun á afkastagetu hennar. Að lokum voru gerðir 

kostnaðarútreikningar sem og mat á mögulegri arðsemi rekstrar færanlegrar sláturstöðvar 

auk þess sem framkvæmdir voru núvirðisútreikningar fyrir reksturinn. Í lok verkefnisins 

eru umræður þar sem gerð er grein fyrir fengnum niðurstöðum og settar fram tillögur um 

möguleg næstu skref. 
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2 Bakgrunnur 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri þróun sem orðið hefur í íslenskri 

sauðfjárræktun og hvernig hún varð til þess að verkefni þetta var unnið. Þá verður fjallað 

um íslensk lög og reglugerðir um starfssemi sláturhúsa en þar liggja grundvallarforsendur 

að baki hönnuninni. Að lokum er svo gerð grein fyrir því hvað Evrópulöggjöf um færanleg 

sláturhús felur í sér auk þess sem fjallað verður um tilraunir annarra þjóða í þessum 

málum. 

Miklum fjármunum hefur verið varið í kerfisbundna úreldingu sláturhúsa og er ástandið 

orðið á þann veg að margir bændur sjá sér engra annarra kosta völ en að senda sauðfé sitt 

um langar vegalengdir til slátrunar (Hjálmar Jónsson, 2004). Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að slíkir langflutningar geta ásamt óvandaðri meðferð á dýrunum fyrir flutning, haft áhrif á 

magn afurða til bænda og gæði kjötsins sem af dýrunum fæst sem um leið skilar sér í lægra 

afurðaverði (Smith, G. o.fl., 2004). Auk þess eru slíkir flutningar kostnaðarsamir og lendir 

sá kostnaður að stóru leyti á neytendum með hækkuðu vöruverði (Guðmundur J. 

Guðmundsson, 2010). 

Mikil aukning hefur verið á heimsvísu í eftirspurn eftir gæðaafurðum (Caswell og Joseph, 

2007) og samhliða auknum straumi ferðamanna til landsins, sem hafa sérstakan áhuga á 

landbyggðarbundinni matvælagerð, hefur sala bænda á sínum eigin afurðum aukist töluvert 

á allra síðustu árum (Gunnar Haraldsson o.fl., 2009). 

Það eru samverkandi áhrif ofangreindra þátta sem liggja til grundvallar verkefni þessu. Það 

má sjá fyrir sér að með tilkomu slíkrar stöðvar væri hægt að bjóða upp á nýjan kost á 

markaði sem eflaust gæti stuðlað að því að efla hag sauðfjárbúskaps á Íslandi. 

2.1 Sauðfjárrækt á Íslandi 
Eins og fram hefur komið hefur nýting sauðfjárafurða skipað veigamikinn sess í afkomu 

íslensku þjóðarinnar allt frá landnámi og fram á 20 öld. Útflutningur á sauðfjárafurðum 

hefur alltaf verið einhver þó svo að áherslurnar hafi breyst töluvert. Fyrr á öldum voru það 
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einna helst ullarvörur og gærur sem fluttar voru úr landi, en á síðari hluta 19. aldar fóru 

menn að selja sauðakjöt til Bretlands og upp úr aldamótunum 1900 fór að bera á útflutningi 

salkjöts til Noregs. Með tilkomu frystihúsa og seinna gáma hófst jafnframt útflutningur á 

frosnu kjöti. Á 8. áratugnum varð svo mikið vaxtarskeið í íslenskri sauðfjárrækt sem leiddi 

til þess að bú stækkuðu og voru menn stórhuga hvað snerti útflutning. Í kringum 1980 

komu upp erfiðleikar í útflutningi sauðfjárafurða sem leiddu til þess að settur var kvóti á 

framleiðslu kindakjöts. Kvóti þessi var settur á með tvö meginmarkmið að leiðarljósi; 

annars vegar að ná tökum á framleiðslunni og hinsvegar að skipta magninu á milli 

framleiðenda á réttlátan hátt (Jón Torfason og Jón V. Jónmundsson ,2000). Allt frá því að 

þessari takmörkun var komið á hefur sauðfjárrækt á Íslandi dregist talsvert saman en hefur 

þó aukist lítillega síðustu tvö ár. og sýnir Tafla 1 þróunina í framleiðslu á kindakjöti frá 

árinu 1960 til ársins 2011, (Erna Bjarnadóttir o.fl., 2012). 

Tafla 1 Framleiðsla á kindakjöti á Íslandi frá 1960 (Erna Bjarnadóttir, o.fl.,) 

Ár Tonn 
1960 11.437 
1970 11.280 
1980 13.534 
1990 9.454 
2000 9.735 
2006 8.647 
2010 9.166 
2011 9.587 

 

Það er mat sumra aðila í greininni að til þess að efla megi vegferð íslenskrar sauðfjárræktar 

þurfi að koma til vaxandi útflutningur á kindakjöti. Í þeim efnum skiptir miklu máli að fá 

sem hæst afurðarverð (Sveinn Hallgrímsson, 2000) en með aukinni sérstöðu og jöfnum 

gæðum má stuðla að hagstæðum kjörum. 

Markaðsrannsóknir hafa sýnt fram á að mikill vaxtarbroddur hefur verið í sölu á 

heilnæmum náttúruvörum og hefur eftirspurn eftir slíkum vörum aukist jafnt og þétt á 

undanförnum árum (Dimitri, C., Greene, C. o.fl., 2002) hvort heldur sem er innanlands eða 

erlendis. Það er því íslenskri sauðfjárrækt afar mikilvægt að komast í þá stöðu að geta með 

virkum hætti tekið þátt í þeirri vitundarvakningu sem virðist vera að eiga sér stað meðal 

neytenda. 



5 

2.2 Stytting virðiskeðju 
Síðustu ár hefur færst í aukana að bændur selji afurðir sínar beint frá býli (Ingibjörg Ó. 

Vilhjálmsdóttir, 2004). Með þeim hætti hafa þeir stytt í virðiskeðjunni og njóta með því 

ávaxta erfiðisins betur (Guðmundur H. Gunnarsson, 2009). Það má telja eðlilegt að álykta 

svo að þeim mun fleiri aðilar sem komi að virðiskeðju framleiðsluvörunnar, þeim mun 

minni er ávinningur hvers hluteigandi aðila. Dæmigerða virðiskeðju fyrir framleiðslu á 

lambakjöti má sjá á Mynd 1; 

Flutningur 
búfénaðar Slátrun Vinnsla og 

pökkun
Flutningur á 

afurðum
Markaðs-
setning

Vara til 
neytendaBóndi

 

Mynd 1 Virðiskeðja lambakjötsframleiðslu (LILA, 2010) 

Að þessari virðiskeðju geta komið a.m.k 5 mismunandi aðilar þ.e. bóndi, flutningsaðili, 

sláturleyfishafi, kjötvinnsluaðili og smásöluaðili. Með hugmyndafræðinni sem liggur að 

baki heimasölu afurða er hagsmunaaðilum fækkað og þeir sem eftir standa njóta ágóðans 

(Guðmundur H. Gunnarsson, 2009; Mardsen, T., o.fl., 2000; Renting, H., o.fl., 2003). 

Það er engu að síður svo að án eftirspurnar þrífst framboð illa og er það raunin að 

eftirspurnin eftir þessari þjónustu bænda hefur vaxið umtalsvert meðal neytenda hin 

síðustu ár (Magnfríður Júlíusdóttir o.fl., 2009). Í inngangi skýrslu um bragð og beitarhaga, 

sem fjallað var um á Fræðaþingi landbúnaðarins árið 2010, stendur; 

„Sérmarkaðir og sérvörur eru framtíðin í sölu á lambakjöti á Íslandi. Þannig hefur matvara sem 

höfðar til ferðamanna og neytenda og er framleidd úr staðbundnu eða svæðisbundnu hráefni aukið 

tekjur bænda af afurðum sem þeir framleiða. Hægt er að fá svæðisbundna sérstöðu verndaða og 

viðurkennda svo hægt sé að merkja afurðir, framleiðslukerfi og jafnvel gæði. Þannig er m.a. hægt 

að gera greinarmun á vörum framleiddum eftir almennum gæðakröfum og vörum með sérstöðu 

varðandi framleiðsluaðferð og bragð, og fá fyrir þær hærra verð. Sælkeramarkaður gerir út á þessa 

sérstöðu“ (Rósa Jónsdóttir o.fl., 2010). 

Í febrúarlok árið 2008 var formlega stofnað til félags bænda sem stunda eða hyggjast 

stunda sölu afurða beint frá býli bóndans. Félaginu var gefið nafnið „Beint frá býli“ og 

hefur félagið þau meginmarkmið að tryggja gæði afurða og hafa þar öryggi og rekjanleika 

þeirra í fyrirrúmi, ásamt því að hvetja ötullega til varðveislu á hefðbundnum 



6 

framleiðsluaðferðum og kynningu á svæðisbundnu hráefni og hefðum. Með þessu 

fyrirkomulagi eykst samband og gagnkvæmur skilningur milli framleiðanda, vöru og 

neytandans og leiðir það til aukins ávinnings beggja aðila (Beint frá býli, e.d.). 

Frá stofnun félagsins „Beint frá býli“ hefur aðilum sem stunda heimasölu fjölgað jafnt og 

þétt. Í dag eru það rúmlega 30 bú sem selja kindakjöt undir merkjum „Beint frá býli“ og 

hafa fjölmargir bændur sýnt því áhuga að taka upp þessa viðskiptahætti. Það að hefja sölu 

á frumframleiðslu beint frá búum er þó alls ekki eins einfalt og að ákveða að ætla að selja 

afurðir sínar beint til neytenda. Um frumframleiðslu gilda ákveðnar reglur um framleiðslu 

og dreifingu matvæla og fjalla þær að stærstum hluta um eftirfarandi atriði; 

• Dýravernd 

• Öryggi og heilbrigði afurða 

• Neytendavernd 

• Viðskiptareglur og skattaleg meðferð 

• Samninga ríkis og bænda um framleiðslu og sölu afurða 

Auk þess sem heimasöluaðilum er gert að fylgja öllum almennum lögum og reglum sem 

gilda um framleiðslu matvæla og hafi að sama skapi öll tilskilin leyfi (Beint frá býli, e.d.). 

Heimasöluaðilar hafa, líkt og svo margir aðrir bændur, haft áhyggjur af rýrnandi 

möguleikum til slátrunar samhliða fækkun sláturhúsa. Menn hafa því mikið velt 

vandamálinu fyrir sér og hafa í þeim vangaveltum litið til þess möguleika að koma upp 

færanlegum sláturstöðvum og hafa bændur sýnt því mikinn áhuga (Guðmundur Jón 

Guðmundsson munnleg heimild, 1.desember 2010). Það má því leiða líkum að því að 

heimasöluaðilar gætu orðið mikilvægur hlekkur í mögulegri arðsemi færanlegrar 

sláturstöðvar. 

2.3 Þróun á fjölda og dreifing sláturhúsa á 
Íslandi 

Eins fram hefur komið fram hefur landslagið í íslenskum landbúnaði breyst afar mikið á 

síðastliðnum áratugum. Í hagræðingarskyni hefur verið gripið til úreldingar á 

sauðfjársláturhúsum víðsvegar um landið (Ólafur Friðriksson o.fl., 2003). Á Mynd 2 má 
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sjá þróunina frá árinu 2002 þegar alls 15 sláturhús voru starfrækt vítt og breitt um landið 

(þó hafði þeim fækkað töluvert á undangengnum áratugum) og til dagsins í dag (Hjálmar 

Jónsson, 2004). Í árslok 2010 voru sláturhúsin 8 talsins. 

Vestfirðir
(10,3%)

Norðurland Vestra
(22,4%)

Vesturland
(16,7%)

Suðurland
(17,0%)

Austurland
(16,9%)

Suðurnes
(1,0%)

Sauðfjársláturhús árið 2010

% Prósentuhlutfall landshluta af 
heildarframleiðslu

Höfn

Vopnafjörður

Kópasker

Húsavík

Hvammstangi

Blönduós
Sauðár-
krókur

Selfoss

Sauðfjársláturhús sem hafa 
aflagst frá árinu 2002

Búðardalur

Borgarnes

Kirkjubæjar-
klaustur

Breiðdalsvík

Laxá

Króks-
fjarðarnes

Óspaks-
eyri

Norðurland Eystra
(15,7%)

 

Mynd 2 Fækkun sláturhúsa frá árinu 2002 og prósentuhlutfall landshluta af heildarframleiðslu 
(Matvælastofnun, 2010) 

Á myndinni sést glögglega hvernig ákveðnir landshlutar hafa orðið meira undir en aðrir í 

áðurnefndri hagræðingu. Bændur á Vestfjörðum og á Vesturlandi eiga ekki lengur kost á 

því að slátra í sinni heimabyggð heldur verða þeir að senda búfénað sinn um langar 

vegalengdir til slátrunar. Þá er ástandið sömuleiðis heldur bágborið á Austurlandi þar sem 

einungis 2 sláturhús þjóna jafn víðfeðmu landsvæði. Einhverra hluta vegna er fjöldi 

sláturhúsa á Norðurlandi óbreyttur frá árinu 2002. Það er því ljóst að töluvert hefur breyst á 

skömmum tíma og valkostir bænda til slátrunar rýrnað umtalsvert. 

Einn sá þáttur sem sérstaklega er til umræðu í verkefni þessu eru hinir löngu flutningar á 

lifandi búfé sem óhjákvæmilegir eru sumum bændum. Langflutningar þessir geta haft 

margvísleg áhrif. Mikið hefur verið rætt og skrifað um þá streitu sem dýr verða fyrir í 

löngum flutningi og hvernig aukin streita hafi áhrif á kjötgæði sláturdýra (Emma 

Eyþórsdóttir o.fl., 2007). Vissulega veldur akstur um langa leið streitueinkennum hjá 
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dýrum, en þar sem sauðkindin er afar harðger og tiltölulega fljót að aðlagast, gætir mun 

minna á streitueinkennum sökum flutninga í kjöti sauðfjár en annarra tegunda s.s. svínum 

og nautgripum (Smith, G. o.fl., 2004). 

Þeir þættir sem hafa þó mest áhrif á endanleg kjötgæði kindakjöts er sjálf meðferðin á 

dýrunum. Séu þau svöng, þreytt og útkeyrð fyrir slátrun mun það án efa skila sér í lélegum 

kjötgæðum og er því mikilvægt að skepnurnar fái að nærast, drekka og hvíla sig áður en 

slátrað er (Ásbjörn Jónsson og Óli Þór Hilmarsson, 2005). Af þeim sökum eru það e.t.v. 

ekki kílómetrafjöldinn sem að baki eru með sauðfé á vagni sem mestu máli skiptir, heldur 

meðferð dýranna á leiðinni á sláturstað. 

Annar þáttur sem nauðsynlegt er að taka með í reikninginn er kostnaðurinn sem 

langflutningum fylgir. Vissulega þurfa allar vörur að fara um einhverja leið milli aðila, en 

telja má að eðlilegt sé að reyna að stilla óþarfa flutningum í hóf. Á síðustu árum hefur 

markaðsverð á olíu hækkað mikið (Fjármálaráðuneytið, 2008), og vegna þess hve veikur 

gjaldmiðill íslenska krónan er hafa nánast öll aðföng erlendis frá hækkað að sama skapi 

(Gunnar Haraldsson, 2009). Í upptalningu ókosta vegna þungaflutninga á vegum landsins 

er nauðsynlegt að tilgreina þætti eins og umferðaröryggi, sem minnkar með auknum 

þungaflutningum, svo ekki sé minnst á slit á þjóðvegum landsins, en gríðarlega 

kostnaðarsamt er að halda þeim við (Tryggvi Þ. Herbertsson, 2005). 

2.4 Áhrif umróts búfjár fyrir slátrun á kjötgæði 
Um flutninga á lifandi búfé gilda ákveðnar reglur sem kveða á um fjölda dýra á 

flutningspalli, útbúnað pallsins sem og lögbundin hvíldarhlé til þess að brynna og fóðra 

skepnum á 8 klukkustunda fresti í lengri ferðum (Reglugerð nr. 60/2000). 

Að flytja allt að 400 skepnur saman í þrengslum á misgóðum vegum um langar 

vegalengdir getur mögulega aukið streituálag sauðfjár, en eins og áður hefur komið fram er 

það einna helst meðferðin á dýrunum sem ræður mestu um hækkun á sýrustigi í vöðvum 

þeirra. Rannsóknir hafa sýnt fram á að samhliða aukinni streitu í sláturdýrum hækkar 

sýrustig í vöðvum þeirra, en kjötgæðin rýrna með hækkandi sýrustigi. (Miranda-de la 

Lama, G. o.fl. 2009). 



9 

Sýrustig er notað sem mælikvarði á orkuástandi í vöðvum dýra við slátrun. Eftir að dýri 

hefur verið slátrað umbreytast orkubirgðir vöðvanna úr glykogeni í mjólkursýru. Þessi 

umbreyting verður þess valdandi að sýrustig vöðvanna lækkar. Í heilbrigðu, afslöppuðu og 

vel úthvíldu dýri er glycogen magn í vöðvum þess hátt, en ef dýrið verður fyrir mikilli 

streitu fyrir slátrun gengur á glycogen birgðir vöðvanna og dregur því úr myndun 

mjólkursýru. Í þessu samhengi er það hversu mikið af mjólkursýru myndast og hversu hratt 

hún myndast sem hefur mest áhrif á gæði kjötsins. (Emma Eyþórsdóttir o.fl., 2007). 

Streita og/eða svelti verður því til þess að myndun mjólkursýru verður lítil og hæg og leiðir 

til hás endanlegs sýrustigs í vöðvum (pH 5,8 eða hærra). Hátt sýrustig í kjöti veldur því að 

það er dekkra að lit en eðlilegt þykir og verður hlaupkennt undir tönn (Óli Þór Hilmarsson 

munnleg heimild, 20.desember 2010). Mynd 3 sýnir samanburð á nautakjöti þar sem 

annarsvegar sýrustigsgildið er eðlilegt (til vinstri) og hinsvegar þar sem það er hátt (til 

hægri); 

 

Mynd 3 Samanburður á nautakjöti með eðlilegt pH gildi og hátt pH gildi (Chambers, G. P. og 
Grandin, T., 2001) 

Önnur hugsanleg afleiðing langflutninga sem getur rýrt kjötgæði eru blæðingar og mar þar 

sem æðar vöðva rofna og blæðing út í vöðvann á sér stað (Chambers, P. og Grandin, T., 

2001). Við flutningana er gripunum komið fyrir á litlum palli, en þar getur verið ansi 

þröngt á þingi. Í þessum þrengslum verður oft troðningur og geta högg t.a.m. frá öðrum 

dýrum valdið hnjaski sem leiðir til ofangreindra blæðinga (Chambers, P. og Grandin, T., 

2001). 

Samhengi er milli lækkunar á afurðaverði og aukinna yfirborðsblæðinga í kjöti og getur 

jafnvel verið svo að kjöt sem er sérlega illa farið sleppi ekki í gegnum kjötskoðun og sé því 
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fargað. Ástæðurnar fyrir verðfalli slíkra afurða eru einna helst þær, að neytendur sætta sig 

ekki við illa farið kjöt og einnig að það skemmist mun fyrr en ella sökum þess að 

blóðsöfnunarstaðir eins og marblettir eru gróðrarstía fyrir örveruvöxt (Chambers, P. og 

Grandin, T., 2001). Mynd 4 sýnir lambaskrokk sem ber þess merki að hafa orðið fyrir 

verulegu hnjaski fyrir slátrun; 

 

Mynd 4 Blæðingar og mar á lambaskrokki Birt með leyfi, (King, B., 2003). 

Það má teljast óhjákvæmilegt að alltaf þurfi einhverjir gripaflutningar að koma til, en þrátt 

fyrir það er nauðsynlegt að vel sé staðið að þeim og að dýrunum sé ekki misboðið. Það 

kemur alltaf niður á gæðum afurðanna og vænkast hvorki hagur seljanda né kaupanda við 

það (Cockram, M., 2007). Með tilkomu færanlegrar sláturstöðvar væri hægt bjóða bændum 

upp á valkost sem felur ekki í sér ferðalög með lifandi dýr um hundruð kílómetra. 

2.5 Kostnaður vegna fjárflutninga 
Það er langt frá því að vera ódýrt að ferðast á milli staða á vélknúnum ökutækjum og hefur 

sá kostnaður farið stigvaxandi undanfarin ár m.a. vegna stórhækkaðs verðs á eldsneyti 

(Gunnar Haraldsson, 2009). Það er því vert að velta því fyrir sér hver raunverulegur 

kostnaður við alla þá flutninga um landið þvert og endilangt með búfé og afurðir þeirra er. 

Það eru margir þættir sem koma til vegna þessa og sumir augljósari en aðrir. Helstu 

kostnaðarliðirnir eru þó eftirfarandi: 
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• Fjárfestingarkostnaður ökutækis 

• Launakostnaður 

• Eldsneytiskostnaður 

• Tryggingar 

• Viðhaldskostnaður 

• Slit á bíl 

Þá koma aðrir minna augljósir kostnaðarþættir til sögunnar, eins og t.d. möguleg lækkun á 

afurðaverði sem tilkomin er vegna rýrari kjötgæða. Einnig má telja til kostnað vegna 

vegaslits, slysa og mengunar. 

Allan þennan kostnað þarf að greiða með einum hætti eða öðrum og eðlilegt væri að allir 

hluteigandi aðilar (bændur, sláturleyfishafar, flutningsfyrirtæki og neytendur) deildu 

honum jafnt á milli sín. Því hefur það oftar en ekki verið raunin að hækkanir á kostnaði 

sem þessum skili sér beint út í verðlag til neytenda. Sömuleiðis telja bændur sig vera 

hlunnfarna þar sem lítið samræmi hefur verið milli gjaldskrárhækkana þjónustuaðila þeirra 

og afurðaverðs (Guðmundur Jón Guðmundsson, 2010). 

Til þess að glöggva sig betur á því gríðarlega umstangi sem getur átt sér stað við að koma 

kjötvöru frá bónda til neytenda getur verið gagnlegt að skoða raunverulegt dæmi. 

Á Núpi í Dýrafirði er nú rekið hótel sem býður m.a. upp á matvörur beint úr héraði. 

Guðmundur Helgason rekstraraðili og kokkur á Hótel Núpi býður gestum sínum upp á 

hangikjöt úr héraði á jólahlaðborði sínu og kaupir þ.a.l. kjöt frá bændum úr sveitinni. Féð 

fór í slátrun á Sauðárkróki og var sent þaðan aftur til Dýrafjarðar þar sem Guðmundur 

úrbeinaði skrokkana. Þar sem ekkert löggilt reykhús er á Vestfjörðum fór Guðmundur með 

kjötið norður á Akureyri þar sem það var reykt. Þá var kjötið loks flutt eina ferðina enn 

aftur til Dýrafjarðar og hafði þá lagt að baki um 2500 kílómetra til þess að geta endað sem 

jólahangikjöt úr héraði (Leifur Hauksson, 2011). 

Af þessu dæmi má sjá að ekki er alltaf gætt mikillar skynsemi varðandi flutninga og afar 

líklegt að þær krónur sem í flutningana fara komi að stóru leyti úr vösum neytenda og eða 

bænda. Einnig er vert að velta hagkvæmni slíkra flutninga fyrir sér með síhækkandi 
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olíuverði í huga og þá eru þættir s.s. slit á þjóðvegum og slys sömuleiðis þættir sem vert er 

að gefa gaum. 

2.6 Kröfur um starfssemi sláturhúsa 
Á Íslandi gilda lög og reglur um framleiðslu matvæla úr lifandi búfé. Lögin sem varða allt 

ferli framleiðslunnar fjalla um allt frá meðferð dýra og aðbúnaði þeirra til pökkunar á 

kjötvörum. Flest þau lög sem fjalla um landbúnað falla eðli málsins samkvæmt undir 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið (SLR).  

Þar sem starfsemi sláturhúsa er hluti af matvælaframleiðslukeðjunni þurfa þau að fylgja 

ítarlegum lögum og reglum er snerta meðferð sláturdýra, varnir gegn dýrasjúkdómum, 

aðstöðu, hreinlæti og aðbúnaði (Lög nr. 96/1997). Til þess að tryggja öryggi og neyslugæði 

afurðarinnar þarf því að búa þannig um hnútana að hreinlæti og rétt meðferð afurðarinnar 

séu höfð í fyrirrúmi og að gildandi reglum sé fylgt í hvívetna. 

Stór þáttur í því að tryggja að rekstur sláturhúsa fylgi settum lögum er að koma upp innra 

eftirlitskerfi. Innra eftirlit er skilgreint samkvæmt reglugerð sem „eftirlit á vegum 

sláturleyfishafa í þeim tilgangi að tryggja gæði, öryggi og hollustu afurða“ (Reglugerð nr. 

40/1999). Innra eftirlit felur m.a. í sér skráningu verklýsinga, hreinlætisáætlunar og þjálfun 

fyrir starfsfólk, auk þess að halda utan um skráningar á hinum ýmsu þáttum, s.s. hitastigi, 

örverumælingum og framleiðslutölum. Skylt er að kerfi þetta byggi á aðferðafræði HACCP 

kerfisins. Í viðauka A er innra eftirlitskerfi gerð skil og tillaga að slíku kerfi fyrir færanlega 

sláturstöð sett fram. 

Annar mikilvægur þáttur í starfsemi sláturhúsa er góð meðferð dýra fyrir slátrun. 

Sláturleyfishöfum er skylt að fylgja dýraverndunarlögum í hvívetna og tryggja heilbrigða 

og eðlilega meðferð lifandi búfjár. Þau lög kveða skýrt á um almennan aðbúnað dýra á 

sláturstað s.s. aðgengi að vatni, rými og einnig að meðhöndlun dýranna sé mannúðleg og 

valdi þeim sem minnstu áreiti (Birna Baldursdóttir, 2003; Reglugerð nr.761/2011; 

Auglýsing nr.620/2008).  

Áður en sláturhús fær starfsleyfi þarf að fara fram formleg úttekt af hálfu 

Matvælastofnunar á allri starfsemi og starfsumhverfinu. Sé umsókn sláturhússins fyrir 

starfsleyfi samþykkt hlýtur það löggildingu, en sú löggilding er til 5 ára. Að þeim tíma 
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liðnum þarf að sækja um endurnýjun löggildingu og fer þá fram önnur formleg úttekt. Þá 

þarf úttekt kjötskoðunarlæknis á innra eftirlit sláturhússins að fara fram, hið minnsta árlega 

til þess að tryggja að því sé fylgt (Reglugerð nr. 461/2003). 

Hafa ber í huga að starfsemi færanlegrar sláturstöðvar er í meginatriðum sambærileg 

stórum sláturhúsum. Það sem greinir á milli er fyrst og fremst afköst og þ.a.l. 

starfsmannafjöldi, en starfshættir eru að flestu leyti þeir sömu á báðum stöðum, að 

undanskilinni meiri sjálfvirkni í stærri sláturhúsum. Á Íslandi eru ekki til lög og 

reglugerðir sem fjalla sérstaklega um starfsemi færanlegra sláturstöðva og því má ætla að 

starfssemi þeirra myndi falla undir almenna löggjöf varðandi sláturhús. Engu að síður er að 

finna í Evrópureglugerð nr. 1099/2009 sérstaka umfjöllun um færanlegar sláturstöðvar, en 

meginatriðum þeirrar löggjafar verður gerð nánari skil hér á eftir. 

Hér á eftir  verður gerð grein fyrir þeim lögum og reglum sem snerta starfsemi færanlegrar 

sláturstöðvar og hvernig þau munu hafa áhrif á hönnun hennar og það verklag sem ætlast 

er til að unnið verði eftir þegar kemur að starfsemi slíkrar stöðvar. 

Meðferð og aðbúnaður sláturdýra 

Ástæður þess að tryggja að vandað sé til verka við alla meðhöndlun sláturdýra og að 

aðbúnaður þeirra sé sem allra bestur eru tvær. Annarsvegar að tryggja velferð dýranna og 

hinsvegar að auka nýtingu, gæði og heilbrigði afurðanna sem af þeim koma.  

Vert er að nefna að fyrri þátturinn hefur ekki einungis áhrif á velferð sláturdýranna heldur 

einnig neytandans; þeim mun afslappaðri sem dýrin eru, því meiri gæði í því kjöti sem af 

þeim koma. 

Í gildi eru lög númer 96 frá árinu 1997 sem fjalla um eldi og heilbrigði sláturdýra, slátrun, 

vinnslu, heilbrigðisskoðun og gæðamat á sláturafurðum. Lög þessi ná yfir eftirfarandi 

þætti: 

• Eldi og heilbrigði sláturdýra 

• Slátrun, hlutun, úrbeiningu og vinnslu sláturafurða í sláturhúsum 

• Framleiðslu á kjötvörum í sláturhúsum og vinnslustöðvum sem vinna sláturafurðir á 

erlendan markað 

• Geymslu og flutning sláturafurða, aðstöðu og meðferð þeirra á útflutningsstað 
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• Heilbrigðisskoðun og rannsóknir á sláturdýrum og sláturafurðum 

• Gæðamat, flokkun og merkingu á kjöti 

• Heimaslátraðar afurðir 

• Villibráð sem fer til frekari vinnslu í kjötvinnslustöðvum 

Lögin kveða á um að sláturdýrum sem slátra eigi í þeim tilgangi að flytja afurðir þeirra á 

markað, skuli slátrað í löggiltu sláturhúsi. Einnig að kæling og/eða frysting afurðanna skuli 

fara fram í viðurkenndum kælum og frystum. Um löggildingu sláturhúsa, kjötgeymslna og 

kjötvinnslustöðva segir að ráðherra SLR úthluti löggildingu að fengnum meðmælum frá 

Matvælastofnun (MAST). Við löggildingu sláturhúss er skylt að tilgreina hver 

hámarksdagslátrun hússins sé og að í sláturhúsum og að í kjötvinnslustöðvum skuli notast 

við löggiltar vogir við mælingar. 

Sjötta grein laganna kveður á um að hver sá sem hyggst slátra dýrum í þeim tilgangi að 

dreifa afurðum þeirra skuli senda SLR formlega umsókn um löggildingu 

sláturaðstöðunnar. Sé ætlunin að byggja aðstöðu til slátrunar og/eða úrvinnslu sláturafurða 

eða að ráðast í stórtækar breytingar á aðstöðu sem fyrir er þarf að afhenda SLR teikningar 

áður en framkvæmdir hefjast og jafnframt leita umsagnar MAST um fyrirhugaðar 

framkvæmdir. 

Gera þarf ráð fyrir sérstöku rými þar sem sjúk dýr eru meðhöndluð og er nauðsynlegt að 

það rými sé aðskilið því rými þar sem almenn framleiðsla fer fram. Þetta kemur fram í 9. 

grein ofangreindra laga og kveður sú grein sömuleiðis á um að sjálfdauðar skepnur og 

afurðir þeirra megi aldrei flytja í sláturhús, kjötgeymslur eða kjötvinnslustöðvar. 

Lagagreinin tekur sömuleiðis fram að sé sláturdýr komið í sláturhúsrétt megi ekki flytja 

það úr henni lifandi án leyfis MAST. 

Þriðji kafli laganna fjallar um eftirlit og má finna í 10.grein tilvísanir í reglugerðir og lög 

sem fjalla um ytra og innra eftirlit með starfsemi sláturhúsa líkt og sýnatöku, 

heilbrigðisskoðun o.fl. 

Ellefta grein kveður á um að heilbrigðiseftirlit á lifandi sláturdýrum skuli fara fram eigi 

síðar en 24 klukkustundum eftir komu í sláturhús og innan 24 klukkustunda fyrir slátrun. 

Þá kemur einnig fram að framkvæma skuli heilbrigðisskoðun á öllum þeim afurðum sem 
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frá sláturhúsinu fara og þær séu svo merktar samkvæmt reglugerð nr. 461/2003. Þá kemur 

fram að heilbrigðiskoðunin skuli vera framkvæmd af kjötskoðunarlækni. 

Kjötskoðunarlækninum er hinsvegar heimilt að fela skoðunina öðrum aðila gegn því að 

viðkomandi aðili hafi til þess nægjanlega þjálfun og þekkingu. Framkvæmi annar aðili 

kjötskoðunina er sá aðili engu að síður á ábyrgð kjötskoðunarlæknis og starfar undir stjórn 

hans. 

Lögin fjalla um meðhöndlun og heilbrigði sláturafurða í 4. kafla og kemur þar meðal 

annars fram að með öllu sé óheimilt að selja eða afhenda sláturafurðir eða unnar kjötvörur 

séu þær óhreinar, mengaðar, ef af þeim sé óæskileg lykt eða að útlit þeirra beri það með sér 

að hætta geti stafað af neyslu vörunnar. Slíkum afurðum skal eytt í samræmi við reglugerð 

nr. 820/2007, en slíkri reglugerð sem fjallar um meðferð og nýtingu á slátur- og dýraleifum 

verður gerð nánari skil hér á eftir.  

Þá er tiltekið í lögunum hvernig fyrirkomulagi á gæðamati sláturafurða eigi að vera háttað 

og að sláturleyfishafar greiði fyrir allan kostnað vegna kjötmats. 

Slátrun og meðferð sláturafurða 

Um slátrun dýra og meðferð sláturafurðanna gildir reglugerð nr. 461/2003. Sú reglugerð er 

ansi yfirgripsmikil og ítarleg og því gefur hún afar góða leiðsögn um hvað skuli hafa að 

leiðarljósi við hönnun sláturstöðvar. Eftirfarandi kemur fram í 1. kafla reglugerðarinnar; 

„Reglugerð þessi nær yfir heilbrigðis- og hreinlætisskilyrði við slátrun dýra, sbr. 3. gr. laga nr. 
96/1997, um eldi og heilbrigði sláturdýra, slátrun, vinnslu, heilbrigðisskoðun og gæðamat á 
sláturafurðum. Hún gildir einnig um stykkjun, úrbeiningu og vinnslu sláturafurða í sláturhúsum, 
frystingu, geymslu, flutninga, aðstöðu og meðferð afurða á útflutningshöfn, svo og 
heilbrigðisskoðun á sláturdýrum og sláturafurðum“ (Reglugerð nr. 461/2003). 

Reglugerðin nær því ekki til frekari vinnslu sláturafurða utan sláturhúsa nema þeim sé 

ætlaður útflutningur. Fari fram reyking, söltun, kryddun eða súrsun á sláturafurðunum 

innan veggja sláturhússins gildir reglugerðin ekki um slíka vinnslu, heldur gildir reglugerð 

nr. 522/1994 um matvælaeftirlit og hollustuhætti við framleiðslu og dreifingu matvæla. 

Kafli 2 fjallar um löggildingu sláturhúsa og um þær helstu upplýsingar sem fylgja þurfa 

umsókn til SLR um löggildingu. Þar er sérstaklega bent á eftirfarandi þætti: 
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• Ítarlegar upplýsingar um fyrirkomulag húsanna 

• Staðsetning húsanna 

• Fyrirkomulag neysluhæfs vatns 

• Frárennsli 

• Meðhöndlun úrgangs 

• Útbúnaður 

• Áætlað umfang slátrunar 

• Fjöldi starfsfólks 

Í reglugerðinni er að finna viðauka þar sem kröfur sem gilda um starfsemi sláturhúsa eru 

útlistaðar. Í 4. grein reglugerðarinnar er kveðið á um að kröfum viðaukans þurfi sláturhús 

að uppfylla. 

Það að sláturhús hafi löggildingu nægir ekki eitt og sér til þess að því sé heimilt að hefja 

starfssemi. Í 6. grein 3. kafla, sem fjallar um sláturleyfi, segir að rekstraraðili sláturhúss 

skuli hafa sláturleyfi útgefið af embætti yfirdýralæknis og að sækja skuli um leyfið áður en 

að starfsemi er hafin og við eigendaskipti sláturhússins. Í sláturleyfinu skal koma fram til 

hvaða starfssemi það nær til og einnig hversu mörgum dýrum viðkomandi sláturhús megi 

slátra á dag, en það ræðst af húsrými og búnaði hússins. Forsendur fyrir 

sláturleyfisveitingu eru þær að leyfishafinn eigi eða hafi samning um notkun á löggiltu 

sláturhúsi og að hann hafi virkt innra eftirlit með starfsemi sinni. 

Sláturleyfishafa ber skylda til þess að tilkynna það kjötskoðunarlækni ef einhverjar 

upplýsingar liggja fyrir um að afurðin sem hann framleiðir gæti mögulega valdið 

neytendum heilsutjóni og skal hann innkalla allar afurðir sem hætta getur stafað af. 

Eins og áður hefur komið fram fylgir reglugerðinni viðauki þar sem tilteknar eru kröfur 

sem gilda m.a. um sláturhús, aðbúnað þeirra, meðferð sláturdýra og afurða sem og kröfur 

um verklag við slátrun og verkun. Viðauki þessi er ansi ítarlegur og verður því ekki gerð 

nánari grein fyrir innihaldi hans hér. Hinsvegar mun sú hönnun sem fylgir hér á eftir taka 

mið af kröfum viðaukans í einu og öllu sem og verklagslýsingar sláturstöðvarinnar 
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2.6.1 Evrópulöggjöf um færanlegar sláturstöðvar 

Starfssemi færanlegra sláturhúsa þekkist í ríkjum Evrópu eins og fram hefur komið og 

hefur starfssemi þeirra verið gerð skil í lögum og reglugerðum Evrópusambandsins um 

matvæli og öryggi þeirra. Evrópureglugerð nr. 1099/2009 fjallar um velferð dýra við 

slátrun og í reglugerðinni eru málefni færanlegra sláturhúsa tekin sérstaklega fyrir. Í 40. 

grein reglugerðarinnar segir að færanleg sláturhús dragi úr þörf fyrir flutninga á dýrum um 

langar vegalengdir og geti þ.a.l. lagt sitt af mörkum til þess að stuðla að varðveislu 

dýravelferðar. Hinsvegar er það svo að tæknilegar skorður færanlegra sláturhúsa eru ólíkar 

þeim sem eiga við um staðbundin sláturhús og getur því þurft að aðlaga tæknilegar reglur. 

Vegna þessa ætti reglugerðin að veita möguleika til tilslakana sem veita færanlegum 

sláturhúsum sérstakar undanþágur á kröfum varðandi fyrirkomulag, byggingu og búnað. 

Þangað til að upptöku slíkra tilslakana kemur er tilhlýðilegt að veita ríkjum sambandsins 

svigrúm til þess að koma sér upp eða viðhalda landslögum sínum um færanleg sláturhús . 

Af þessu má sjá að málefni færanlegra sláturhúsa eru til umræðu innan Evrópusambandsins 

og eru aðilar þess meðvitaðir um að erfitt er að setja sömu kröfur til starfssemi færanlegra 

sláturhúsa og þeirra sem staðbundin eru. Tilslakanirnar snúast hinsvegar fyrst og fremst um 

starfshætti, en hvergi er að finna undanþágur frá málefnum sem snúa að hreinlæti og 

heilbrigði. Í Evrópureglugerð nr. 853/2004, sem fjallar um hreinlæti í matvælaframleiðslu, 

kemur fram að kröfur reglugerðarinnar eigi við um alla matvælaframleiðslu þ.m.t. lítil 

framleiðslufyrirtæki og færanleg sláturhús. Þessi reglugerð hefur verið tekin upp á Íslandi 

(Reglugerð 104/2010). 

Í þessu samhengi er vert að nefna að í Svíþjóð hefur litlum handverkssláturhúsum fjölgað 

um 27% frá árinu 1990, en í dag eru þau um 36 talsins. Talið er að þessa þróun megi rekja 

beint til Evrópulöggjafarinnar sem rakin var hér að ofan. Þær tilslakanir sem vega einna 

þyngst hjá þessum litlu húsum felast í því að ekki er þörf á stöðugri viðveru dýralæknis við 

slátrunina, en hann kemur og skoðar dýrin á fæti fyrir slátrun og framkvæmir kjötskoðun á 

þeim skrokkum sem slátrað var deginum áður (Beint frá býli, 2012). 
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2.7 Samantekt á tilraunum annarra þjóða 
Víða um heim eiga bændur við sambærileg vandamál að stríða og við Íslendingar þegar 

kemur að búskap. Þróunin hefur orðið sú í neysluþenkjandi samfélögum að ræktendur 

búfjár hafa í sívaxandi mæli tekið upp starfshætti fjöldaframleiðslufyrirtækja og hefur þessi 

þróun orðið til þess að minni framleiðendur mega sín lítils gegn stórum viðskiptablokkum 

(Andersen, M., 2008). Þessi þróun getur í sumum tilfellum leitt til lækkunar á afurðaverði 

til neytenda, en þrátt fyrir það er það engu að síður svo að hugsunarhátturinn „magn á 

kostnað gæða“ má ekki vera til staðar í matvælaframleiðslu. 

 

Í hinum vestræna heimi beggja vegna Atlandshafsins hefur orðið vitundarvakning meðal 

neytenda hvað varðar heilsusamlegt mataræði (Dimitri, C. og Greene, C., 2002). Fólk er að 

verða meðvitaðra um hvað það lætur ofan í sig og að orsakasamhengi er milli heilnæmi 

matvara og almennri heilbrigði og vellíðan fólks. Þetta hefur orðið til þess að mikill vöxtur 

hefur orðið í neyslu og sölu á svokölluðum „gæðaafurðum“ og hefur þessi vaxandi 

eftirspurn víða orðið til þess að hagur smárra framleiðsluaðila hefur vænkast. Oftar en ekki 

hafa smáu aðilarnir aðra forgangsröðun heldur en stóru verksmiðjunar, þ.e. gæði umfram 

magn. (Lang, T., 2001). 

Þessi þróun hefur orðið til þess að bændur erlendis hafa, líkt og þeir íslensku, leitað leiða 

til þess að mæta þessari vaxandi eftirspurn. Sem dæmi má nefna að sænskir bændur hafa 

tekið saman höndum og stofnað samtökin Eldrimner, sem er nokkurskonar fræðslumiðstöð 

fyrir matvælaframleiðendur sem framleiða og selja í smáum stíl svæðisbundnar 

handverksvörur (www.eldrimner.com). Þá má einnig nefna að Norðmenn starfrækja 

sambærilega bændamarkaði þar sem bændur selja afurðir sínar beint til neytenda. 

Hugmyndir um færanlegar sláturstöðvar hafa einnig verið kannaðar og útfærðar víða um 

heim. Í Bandaríkjunum, Kanada og á Norðurlöndunum hafa t.a.m. verið hannaðar og 

smíðaðar frumgerðir af slíkum stöðvum sem hafa í sumum tilfellum gefist ágætlega. Þessar 

stöðvar eiga það flestar sameiginlegt að þeim er ætlað að geta slátrað flestum sláturdýrum, 

hvort sem það eru nautgripir, svín eða sauðfé. Þessi fjölbreytileiki á sláturmöguleikum 

gerir það að verkum að stöðin verður að vera ansi stór í sniðum til þess að slátra megi 

stærstu dýrunum. Vinsæl leið hefur verið að sníða starfsemi stöðvarinnar inn í stakan, 
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hólfaskiptan gám sem flutningabíll getur haft í eftirdragi (Dunlop, B., e.d.). Á Mynd 5 hér 

að neðan má sjá dæmi um færanlegan sláturvagn sem starfræktur er í Bandaríkjunum; 

 

Mynd 5 Færanleg sláturstöð smíðuð og starfrækt í San Juan sýslu í Washington, U.S.A. Birt með leyfi 
(Dunlop, B., e.d.) 

Þá hefur einnig verið farin sú leið að flytja stöðina á milli staða í fleiri en einni einingu og 

skeyta þeim svo saman á áfangastað, en slíkar stöðvar eru yfirleitt stærri í sniðum og ekki 

eins meðfærilegar (Cabral, R., 1998). Mynd 6 sýnir tillögu að færanlegum einingum og 

byggir á samstarfi Bretlands og Svíþjóðar; 

 

Mynd 6 Færanleg sláturstöð úr samsettum einingum (samvinnuverkefni Svíþjóðar og Bretlands) 
(Eureka-Project 1336, Sanmo, 1999). 
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Þar sem sláturtímabil sauðfjár er árstíðarbundið og þ.a.l. ekki langt þarf að nýta 

fjárfestinguna með einhverjum hætti þá daga sem ekki er slátrað. Mögulegt væri í þessu 

samhengi að nýta aðstöðuna til einhverskonar kjötvinnslu, en slíkt hefur verið gert t.a.m. í 

Svíþjóð en þá þurfa slátrun og vinnsla að vera aðskilin í tíma (Sundin B. munnleg heimild 

22. mars 2012). 
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3 Efni og aðferðir 
Verkefnið er brotið niður í fjóra meginþætti sem eru greining fýsileika, hönnun, hermun og 

að lokum arðsemi og rekstur. Niðurstöður einstakra verkþátta eru svo nýttar við úrvinnslu 

annarra þátta og eru svo niðurstöður verkefnisins í heild sinni dregnar saman út frá þeim 

afrakstri sem hver einstakur verkþáttur skilar. Mynd 7 sýnir hvernig verkefnið er brotið 

niður og hvernig samspili verkþátta er háttað. 

Fýsileikagreining
• Ytri greining
• SVÓT greining
• Markaðsgreining

Hönnun
• Ályktanir og 

forsendur
• Verklag og eftirlit
• Rými og búnaður

Hermun
• Greining verkþátta
• Smíði og sannprófun 

líkans
• Niðurstöður hermunar

Arðsemi og rekstur
• Kostnaðaráætlun
• Rekstrarlíkan
• Útreikningar núvirðis

Niðurstöður
• Samantekt
• Umræður
• Næstu skref

 

Mynd 7 Skipting verkefnisins í verkþætti 

Greiningu á fýsileika, arðsemi og rekstri og hermun var ætlað að meta hvort færanleg 

sláturstöð sé raunhæfur og hagkvæmur kostur. Hermun og hönnun var ætlað að sýna 

hvernig á að skipuleggja, byggja og reka slíka stöð. Í þessum kafla er almenn lýsing á 

aðferðum en nánari útfærsla er í köflunum um verkþættina. 

Fýsileikagreining 

Eftirfarandi spurningar eru meðal þeirra sem leitað verður svara við í greiningu á fýsileika 

færanlegrar sláturstöðvar; 
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Tafla 2 Spurningar fýsileikagreiningar (Lock, D., 2000) 

Nr. Spurning 
1. Er verkefnið tæknilega hagkvæmt? 
2. Hver er mannaflaþörfin? 
3. Hverjir eru umhverfislegir þættir verkefnisins? 
4. Hversu hár er fjárfestingarkostnaðurinn? 
5. Hver er áætlaður kostnaður við notkun vélbúnaðar? 
6. Hver munu afköst stöðvarinnar vera? 
7. Hver er áætlaður líftími vélbúnaðar? 
8. Hverjar eru tæknilegar áhættur? 
9. Hverjar eru markaðslegar áhættur? 

10. 
Munu tekjur verða nægjanlega miklar til að standa undir 
fjárfestingu? 

 

Eftirfarandi greiningar voru framkvæmdar til að fá svör við spurningunum; 

• Ytri greining – Mat á þeim ytri þáttum sem geta haft áhrif á starfssemi 

sláturstöðvarinnar, t.a.m. efnahagslegt, lagalegt og pólitískt umhverfi Íslands. Mat á 

viðhorfum mögulegra eigenda og viðskiptavina sláturstöðvarinnar með því að gera 

viðhorfskönnun meðal sauðfjárbænda. 

• SVÓT greining – Greining á styrkleikum, veikleikum, ógnum og tækifærum 

færanlegrar sláturstöðvar. Við greiningu á styrkleikum og veikleikum var innri 

þáttum verkefnisins gefinn gaumur meðan að ógnanir og tækifæri líta til ytri þátta 

sem haft geta áhrif á velgengni verkefnisins (Griffin, R., 2012). Helsti tilgangur 

SVÓT greiningar er að ná utan um þessa fjóra meginþætti með það fyrir augum að 

efla það sem gott er, á meðan unnið er að upprætingu neikvæðra þátta (Karl 

Friðriksson, 2004). 

• Vöru- og markaðsgreining – Söluvörur hinnar færanlegu sláturstöðvar skilgreindir 

og mismunandi rekstrarform metin,. Greining á þeim mörkuðum sem afurðir 

stöðvarinnar verða seldar til. . Meta á stærð markaðarins og áætluð hlutdeild á þeim 

markaði. Niðurstöður þessarar greiningarvinnu voru svo lagðar til grundvallar mati 

á arðsemi stöðvarinnar. 
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Hönnun 

Það er lykilatriði hverrar hönnunar að skilgreina í upphafi helstu ályktanir og forsendur 

sem liggja að baki hennar (Rothbart, H. og Brown, T., 2006). Með því eykst skilvirkni 

ásamt því að líkurnar á farsælli og góðri hönnun aukast til muna. Í þessu hönnunarferli 

verður notast við aðferðafræði sem er vel þekkt t.a.m. í hugbúnaðarhönnun og byggir á því 

að líta á einstaka þætti og íhluti vinnslunnar sem kerfi. Kerfunum er síðan skeytt saman og 

mynda heilsteypta einingu á meðan kerfin sem steypt var saman verða nokkurskonar 

undirkerfi. Til að glöggva sig betur á aðferðafræðinni má sjá einfalt dæmi um slíka 

uppsetning á Mynd 8 hér að neðan; 

 

Sláturstöð

KælirýmiAðgerðarsalurSlátursalur PökkunÚrgangs-
meðhöndlun

Einstakir íhlutir 
sem saman 
mynda kerfi

 

Mynd 8 Aðferðafræði hönnunar færanlegs sláturhúss (Hendrickson, C., 2008). 

Með þessum hætti fæst góð yfirsýn yfir heildarhönnunina auk þess sem hver og einn 

íhlutur kerfisins er hannaður með virkni þess í huga. 

Ferlið frá hugmynd til fullbúinnar sláturstöðvar getur verið langt og flókið því af mörgu er 

að hyggja. Á Mynd 9 má sjá hvernig slíkt ferli gæti litið út í grófum dráttum fyrir verkefni 

á borð við færanlega sláturstöð (Kerzner, H., 2006); 
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1
Hugmyndafræði-

stig

2
Hönnunarstig

3
For-

byggingarstig

4
Byggingarstig

1.1
Verkefnahugmynd/

þörf

1.2
For-athugun

1.3
Verkefnakröfur

1.4
Hugmyndafræðileg

-hönnun

2.1
Frumhönnun

2.2
Endurskoðuð- 

hönnun

2.3
Lokahönnun

2.4
Smíðateikningar

3.1
Umsóknir leyfa

3.2
Efnispantanir

3.3
Samningagerð

4.1
Smíði tengivagns

4.2
Klæðning og 

veggir

4.3
Vatn, rafmagn og 

vélbúnaður

5
Verkefnalok

4.4
Frágangur

 

Mynd 9 Stig verkefnavinnu (Kerzner, H., 2006). 

Ef sú vinna sem fram fer í verkefni þessu er borin saman við sniðmátið hér að ofan má 

segja að heildarverkefnið sé staðsett einhverstaðar milli þrepa 2.1 og 2.2 (Frumhönnun-

Endurskoðuð hönnun) í lok þessa verkefnis. Lokið var við alla hugmyndafræðilega vinnu 

með tilheyrandi teikningum auk þess sem gerðar hafa verið tillögur um alla verkferla sem 

fram fara innan stöðvarinnar. Hugmyndafræðilegri hönnun sem byggir á þeirri forsendu að 

slátra þurfi skepnum innan veggja stöðvarinnar með því verklagi, búnaði, aðstöðu og 

kröfum sem gilda um slíka starfsemi. 

Hermun 

Til þess að meta möguleg afköst sláturstöðvarinnar sem og mannaflaþörf verður sett upp 

hermilíkan fyrir starfssemina. Notast verður við slembna (stochastic) hermun þar sem 

notuð er reikniforskrift (algrímar) til þess að tryggja að ákveðnir þættir líkansins ráðist af 
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tilviljunum og geti með því móti endurspeglað raunveruleikann betur. Í raun má líta á 

tölvuvædda hermun sem forritunarkóða sem settir eru upp með þeim hætti að hægt sé að 

nýta þá til þess að líkja eftir tilviljunarkenndum hlutum raunveruleikans. Í sinni einföldustu 

mynd má líta á hina hefðbundnu spilakapla í tölvum fólks sem hermun. Til þess að stokka 

spilin þannig tilviljun ein ráði því í hvaða röð spilin koma upp þarf að skrifa forritunarkóða 

sem raðar spilunum 52 í slembna röð (Henderson, S. og Nelson, S., 2006). 

Ferlið við smíði á hermilíkani getur verið misjafnlega flókið eftir því hversu hátt flækjustig 

þess kerfis sem herma á er. Engu að síður er vinnulagið við þróun þess oftast það sama. 

Fyrst er ákveðið hvað skuli herma og hvert sé markmiðið með líkanagerðinni, þá er safnað 

nauðsynlegum grunnupplýsingum um kerfið og í kjölfarið smíðað frumlíkan af kerfinu. 

Eftir að búið er að smíða frumlíkan hefst vinna við að stilla líkanið af þannig að það 

endurspegli raunveruleikann sem best. Þetta ferli getur verið tímafrekt og gengur oftast í 

gegnum hringrás ítrunar þar sem metin eru gæði líkansins á markvissan hátt þangað til 

virkni þess telst ásættanleg (Heath, B. ofl, 2009). Á Mynd 10 má sjá dæmi um slíkt ferli; 

Smíði frumlíkansÁkvörðun um 
tilgang líkans

Er markmiðum 
hermunar fullnægt?

Hverjir eru 
vankantarnir?

Bætt líkan

Þarf að breyta 
markmiðum?

 

Mynd 10 Þróunarferli hermilíkans (Simul8 Corporation, e.d.). 

Simul8 er eitt þeirra forrita sem hefur náð sterkri stöðu á markaði m.a. vegna notendavæni 

þess og verður það notað við gerð hermilíkans af færanlegri sláturstöð. Simul8 byggir á því 
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að notaðar eru tilteknar grunneiningar við líkangerðina (Hauge, J. og Paige, K., 2004). 

Grunneiningarnar eru fjórar talsins og eru eftirfarandi: 

• Innkoma eininga – Einingar koma inn í kerfið og er tíðni og dreifing þeirra 

skilgreind. 

• Biðröð fyrir vinnustöð – Áður en að eining fær meðhöndlun í vinnustöð þarf hún að 

fara í biðröð. Sé tiltekin vinnustöð í notkun þegar eining kemur í röðina á undan 

henni þarf hún að bíða. Með þessu móti má t.a.m. auðveldlega greina flöskuhálsa í 

kerfinu. 

• Vinnustöð – Í vinnustöð fær hver eining ákveðna meðhöndlun áður en henni er 

sleppt og ræður skilgreind tímadreifing hvaða tíma meðhöndlunin tekur. Þá er hægt 

að tengja aðföng við vinnustöðina sem þurfa að vera til taks svo vinna geti verið 

framkvæmd, sbr. vél í framleiðslulínu sem þarfnast starfsmanns til að stjórna henni. 

• Vinnu lokið – Á þessum stað fara svo einingarnar út úr kerfinu.  

Það er sambland þessara grunneininga sem og aðfanga, s.s. vinnuafls (resources), sem 

skilgreina í grófum dráttum virkni líkansins (Hauge, J. og Paige, K., 2004). Á Mynd 11 má 

sjá grunneiningarnar fjórar sem áður hafa verið nefndar; 

Innkoma eininga Biðröð fyrir vinnustöð Vinnustöð Vinnu lokið

 

Mynd 11 Grunneiningar Simul8 hermunarforritsins (Hauge & Paige, 2004). 

Kerfið er tímaháð og er hægt að skilgreina hina ýmsu þætti sem snúa að 

hermunartímanum, s.s. lengd vinnudags, fjölda daga í vinnuviku, yfir hversu langt tímabil 

hermunin á að ná o.s.frv. Hinar ýmsu niðurstöður má svo draga fram eftir keyrslu 

líkansins. 

Kostnaður og arðsemi 

Kostnaðaráætlunin sem sett verður fram byggir á áætlaðri magntöku eða (approximate 

estimate) þar sem listaðir eru upp þeir hlutir sem þarf til við smíði sláturstöðvarinnar og 

leitað eftir verðum fyrir einstaka hluti. Þessi áætlanagerð byggir ekki að öllu leyti á fullri 
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verkfræðilegri hönnun og gerir ráð fyrir skekkjumörkunum ±15% í nákvæmni 

kostnaðarmatsins (Kerzner, H., 2006). Kostnaðaráætlunin byggir á hugtakslegri hönnun 

auk reynslutalna. Kostnaðaráætlun sem gerð er með þessum hætti verður oftar en ekki 

notuð sem grunnur fyrir ítarlegri og þ.a.l. nákvæmari áætlun. 

Í sinni víðustu mynd þjónar rekstrarlíkanagerð þeim tilgangi að skilgreina starfssemi 

fyrirtækja m.t.t. til þátta eins og innkomu, útgjalda, markaðar, flutninga o.s.frv. (Hillier, F. 

og Lieberman, G., 2010). Það líkan sem sett verður fram í þessu verkefni tekur vitaskuld 

mið af flestum þeim þáttum sem grundvallast í starfssemi fyrirtækja, en líkanið sem hér um 

ræðir er fyrst og fremst sett fram með það fyrir augum að meta mögulega arðsemi 

færanlegrar sláturstöðvar. 

Til þess að meta arðsemismöguleikana verður því sett upp líkan sem byggir fyrst og fremst 

á kostnaði og innkomu tekna á móti honum. Hugmyndin er að setja líkanið upp með þeim 

hætti að það nýtist áhugasömum aðilum til þess að meta stöðuna miðað við sínar eigin 

forsendur, en þær geta verið misjafnar milli einstaklinga. Líkanið mun taka tillit til þátta á 

borð við fjárfestingarkostnað, afkastagetu, afurðaverð, fjármögnunarleiðir o.s.frv. 
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4 Færanleg sláturstöð 

4.1 Fýsileikagreining 

Ytri greining (viðhorfskönnun) 

Til þess að meta mögulega stærð markaðarins (sem er höfuðforsenda rekstrarins) var send 

út spurningakönnun til sauðfjárbænda sem miðaði að því að skyggnast inn í hugarheim 

þeirra þegar kemur að  heimavinnslu, meta vöxt heimavinnsluaðila ásamt því að kanna 

hvernig hugmyndir um rekstur færanlegra sláturstöðva hugnuðust þeim. Í köflunum hér á 

eftir verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum könnunarinnar, en könnunina í heild er að 

finna í viðauka C . 

 

Úrtak og svörun 

Við val á úrtaki var stuðst við félagaskrá Landssamtaka sauðfjárbænda en á þeim lista eru 

skráðir 1.803 einstaklingar frá um 1.300 lögbýlum. Alls fengu rúmlega 17% skráðra 

félagsmanna könnunina senda, eða rúmlega 300 manns. Ekkert stakt lögbýli fékk fleiri en 

eitt þátttökuboð, þannig að 23% skráðra lögbýla var boðið að taka þátt. Einnig fengu um 

27 heimavinnsluaðilar sem ekki voru á félagaskránni sent þáttökuboð.  

Heildarfjöldi úrtaks var því 327 manns. Af þeim 327 einstaklingum sem fengu sent 

þátttökuboð svöruðu 115 eða 35% Af þeim 27 aðilum sem stunda nú þegar sölu eigin 

afurða undir merkjunum Beint frá býli og fengu þáttökuboð svöruðu 19 þeirra sem 

jafngildir 70% svörun.  

Niðurstöður könnunar 

Þær niðurstöður sem hér verða útlistaðar eru eingöngu þær sem snúa beint að greiningu 

markaðarins fyrir færanlega sláturstöð. Engu að síður komu fram margir áhugaverðir þættir 

sem verða einungis nefndir til sögunnar en ekki  gerð sérstök grein fyrir í þessum kafla. 
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Það kemur til að mynda fram að misjöfn skoðun  manna á færanlegum sláturstöðvum fer 

m.a. eftir; 

1. Aldri 

2. Kyni 

3. Menntun 

4. Landfræðilegri búsetu 

5. Bústærð 

Þá kom einnig fram að menntunarstig svarenda er ansi hátt. Um 33% aðspurðra hafa hlotið 

búfræðimenntun og tæplega 16% eru með háskólapróf. Þetta eru háar tölur og afar jákvætt 

að sjá hversu vel menntaðir bændur á Íslandi virðast vera. Það má segja að það endurspegli 

annarsvegar metnað og framtakssemi bændastéttarinnar og hversu góð tækifæri til 

menntunar eru til staðar í íslensku samfélagi. 

Helstu niðurstöður könnunarinnar er snúa að markaðsgreiningunni benda til þess að meðal 

sauðfjárbænda sé almennur áhugi fyrir því að framleiða eigin söluafurðir, og halda með því 

stærri sneið af virðisaukningu vörunnar hjá sér. Það er líka sérlega áhugavert að sjá að allir 

heimavinnsluaðilar sem svöruðu könnuninni hafa aukið umsvif sín jafnt og þétt frá því að 

þeir hófu sölu, og telja um 79% sömu aðila líklegt að þeir muni auka umsvif sín á komandi 

árum. Þá telja 33% aðspurðra líklegt að þeir komi til með að hefja sölu á eigin afurðum. 

Einnig er afar athyglisvert að sjá hvernig almennur velvilji virðist vera meðal 

sauðfjárbænda á nýjungum í greininni, s.s. færanlegum sláturstöðvum þar sem einungis 

14% svarenda segjast óhlynntir slíkum úrræðum. 

Á eftirfarandi myndum koma fram þær helstu niðurstöður sem stuðst var við í frekari 

greiningu. 
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Heimavinnsla 

  

Mynd 12 Heimavinnsla – Niðurstöður A og B. 

Afar athyglisvert er að skoða Mynd 12.A þar sem kemur fram að 33% aðspurðra telja 

líklegt að þeir muni hefja sölu á eigin afurðum undir merkjum Beint frá býli. Rúmlega 

fjórðungur aðspurðra eru hlutlausir og má velta því fyrir sér að eftir því sem vegferð 

heimasölu eykst muni hluti þessa hóps e.t.v. færast yfir í hóp líklegra. 

Mynd 12.B sýnir hversu lengi viðkomandi aðilar hafa selt kjötafurðir sínar undir merkjum 

Beint frá býli. Hér sést að mikil aukning hefur verið á heimavinnsluaðilum undanfarið ár, 

en um 60% aðspurðra hafa selt vörur sínar undir þessu formerkjum í 1 ár eða skemur. 

  

Mynd 13 Heimavinnsla – Niðurstöður C og D. 

Mynd 12.C sýnir hversu mikil aukning hefur orðið á framleiðslu heimasöluaðila á milli ára 

frá þeim tíma sem þeir hófu framleiðslu. Þarna sést að um talsverða aukningu er að ræða 

meðal 63% svarenda, eða á bilinu 6-50% framleiðsluaukning. 

A B 

C D 
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Á Mynd 13.D má sjá hvernig heimavinnsluaðilar meta líkindin á því að þeir muni auka 

umsvif sín á næstu árum. Átta af hverjum tíu aðspurðra telja líklegt að umsvif þeirra muni 

aukast. 

Viðhorf til færanlegra sláturstöðva 

  
Mynd 14 Viðhorf til færanlegra sláturstöðva – Niðurstöður E og F. 

Á Mynd 14.E hér að ofan má svo sjá hver hugur þátttakenda er gagnvart innleiðingu 

færanlegra sláturstöðva á íslenskan markað og líkindi þess að viðkomandi nýti sér þjónustu 

slíkrar stöðvar. Þar kemur annarsvegar fram að einungis 14% aðspurðra eru ekki hlynntir 

slíkri innleiðingu, og má draga af því þá ályktun að möguleiki sé á að gera færanlega 

sláturstöð að raunhæfum kosti. Þá virðist vera almennur velvilji bænda með slíka eða 

sambærilega lausn. Einnig er athyglisvert að sjá, að tæplega 40% aðspurðra telja líklegt að 

þeir myndu nýta sér slíka stöð. 

SVÓT greining 

SVÓT greiningin var unnin með sérfræðingum á MATÍS og aðilum sem áhuga hafa á að 

efla heimavinnslu á kjöti. Einnig var stuðst við hliðstæð verkefni í öðrum löndum þ.e. 

Wales (Morley, A. o.fl.2008), Ástralíu (Coppin, A., 2010), Bandaríkjunum (Cowee, M. og 

Harris, T., 2011; Prevatt J. o.fl.2006), Svíþjóð (Wibӓck, M. o.fl.2007; Ingebrand, L. 

o.fl.2012) og Noregi (Fylkesmannen i Troms,2009). Við framkvæmd SVÓT 

greiningarinnar var byrjað á að líta á og skilgreina innri og ytri þarfir (Griffin, R., 2012). 

Innri þarfir eru þarfir rekstraraðila sláturstöðvarinnar og ytri þarfirnar snúa að 

markaðinum, þ.e. þeim aðilum sem eiga viðskipti við sláturstöðina (bændur og neytendur). 

E F 
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Í Töflu 3 hér að neðan eru listaðar upp þær innri og ytri þarfir sem vega þyngst þegar 

kemur að starfssemi færanlegrar sláturstöðvar; 

Tafla 3 Innri og ytri þarfir fyrir starfssemi færanlegrar sláturstöðvar 

Innri þarfir (framleiðandi) Ytri þarfir (viðskiptavinur) 
Aðstaða og búnaður með starfsleyfi Staðbundin framleiðsla 
Vel þjálfað starfsfólk Vistvæni 
Hagkvæmur rekstur Nægt framboð afurða 
Nægt fé til slátrunar Uppruni, gæði og upplifun 
Fullvinnsla og nýting Stuðningur við staðbundna framleiðslu 
Sérstaða – Uppruni, gæði, vistvæn framleiðsla Magn, framsetning og sanngjarnt verð 
Hátt afurðaverð Fjölbreytni 
Gott orðspor og kynning Rekjanleiki afurða 
Hagkvæm fjármögnun Sölu og markaðsefni 
Vöruþróun 

 Markvisst sölustarf 
 Virkur markaður 
  

Innri þarfir 

Löggild aðstaða, starfsfólk sem kann til verka og að tryggt sé að nægur fjöldi lamba berist 

til slátrunar er fyrsta forsenda þess að hægt sé að starfrækja færanlega sláturstöð. 

Hagkvæmi í rekstri, fjármögnun og hátt afurðaverð er svo nauðsynlegt til að reksturinn 

standi undir sér. Til þess þarf sérstöðu út frá vistvænni framleiðslu, uppruna, rekjanleika og 

gæða sem með vöruþróun og markvissu markaðsstarfi skapar gott orðspor og nægar tekjur. 

Þær helstu þarfir sem snúa að rekstraraðilum sláturstöðvarinnar miðast við að reyna að 

hámarka það verð sem þeir fá fyrir afurðir sínar á sama tíma og reynt er að halda kostnaði 

við framleiðsluna í lágmarki. Milli þessara tveggja þátta er hárfín lína sem oft reynist erfitt 

að feta (Kerzner, H., 2006). Til þess að fá hæsta verðið fyrir afurðir þarf að tryggja gæði til 

neytenda og ráðast gæðin ekki síst af því hvernig meðhöndlun hráefnanna fer fram. Þar 

sem um smáframleiðslu er að ræða er afar mikilvægt að hinn smái framleiðandi skapi sér 

ákveðna sérstöðu með afurð sinni til þess að auka líkurnar á hærra afurðaverði. Sjá má 

fyrir sér að hægt væri að ná fram slíkri sérstöðu með vönduðu verklagi við framleiðslu 

vörunnar. Þrátt fyrir að slíkt verklag getur leitt til aukins kostnaðar og minni afkasta, það er 

engu að síður óhjákvæmilegt sé ætlunin að hámarka afurðaverð. 
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Ytri þarfir 

Viðskiptavinir afurða úr færalegri sláturstöð og vinnslu eru þeir sem vilja kaupa þær út frá 

uppruna, sérstöðu, gæðum og að framleiðslan sé vistvæn og jafnvel að neysla þeirra tengist 

annarri upplifun. Þeir gera eins og aðrir kaupendur kröfur um framboð, afhendingu, gæði 

en stundum kaupa þeir til að sýna stuðning sinn við ákveðna stefnu í verki.  

Þegar kemur að ytri þörfum starfsseminnar, þá eru það fyrst og fremst þarfir 

viðskiptavinarins sem þarf að huga að. Vissulega er það raunin að vörur smárra aðila eru 

alla jafna dýrari en þeirra sem framleiða í stórum stíl (Carlson, F. o.fl. 2005). Engu að síður 

virðist það vera svo að alla jafna séu neytendur tilbúnir að greiða hærra verð fyrir vöru sem 

er af afburðagæðum og það ætti smáaðilinn að hafa í huga. Þó getur verið varasamt að 

gerast of djarfur í verðlagningu, því á endanum veltir neytandinn oftast fyrir sér verði þess 

sem hann kaupir (Anderson, M., 2007). Framleiðsluaðilinn þarf því að kappkosta við að 

búa þannig um hnútana að afurðagæði séu stöðug og trygg. Hann þarf sömuleiðis að 

tryggja að framboð vörunnar sé alltaf það sama og að neytandinn geti gengið að henni 

vísri. Þessi þörf nær að öllu leyti yfir afurðir sem eru t.a.m. árstíðabundnar; það sem þarf 

að tryggja með slíkar vörur er að neytandinn sé meðvitaður um að varan fáist einungis 

hluta úr ári og að hann sé sáttur við það. Að lokum má líta á upprunarekjanleika vörunnar 

sem þörf viðskiptavinarins og þarf því að tryggja að slíkur rekjanleiki sé til staðar. 

SVÓT greining 

SVÓT greiningin endurspeglaði þessar áður skilgreindu þarfir. Sett var upp hefðbundin 

SVÓT tafla í upphafi greiningarinnar og sýnir Tafla 4 hér að neðan niðurstöður hennar, 

auk þess sem gerð er grein fyrir einstaka þáttum hennar í texta þar á eftir; 
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Tafla 4 SVÓT á rekstri færanlegrar sláturstöðvar. 

Styrkleikar Veikleikar 
• Nýtt á markaði • Óviss/takmarkaður markaður 
• Minna rót á búfénaði • Veikt sölu- og markaðsstarf 
• Gæði/ímynd • Þjálfun og reynsla starfsfólks 
• Uppruni/traust • Úrgangsmeðhöndlun 
• Sveigjanleiki • Vinnsluaðstaða, kæling og dreifing 
• Staðbundið • Tekjudreifing 

 
• Afkastageta 

 
• Aðkoma heilbrigðisyfirvalda 

Ógnanir Tækifæri 
• Samkeppni • Vöxtur heimavinnslu 
• Efnahagsumhverfi • Fjölgun neytenda staðbundinna matvæla 
  • Matarferðamennska 

 
• Nýting stöðvar utan sláturtíðar 

 

Styrkleikar 

Tilkoma færanlegrar sláturstöðvar gæti mögulega haft ýmsa styrkleika í för með sér. Hún 

er andsvar við þróun á sláturmarkaði hérlendis undanfarna áratugi og benda niðurstöður 

könnunarinnar til þess að bændastéttin hafi almennan áhuga á nýjum úrræðum á markaði. 

Því má líta á það sem styrkleika að færanleg sláturstöð sé ný lausn á þekktum markaði. 

Með færanlegri sláturstöð má draga úr umróti búfénaðar fyrir slátrun og auka með því 

velferð dýranna sem síðan getur leitt af sér betri afurðagæði. Þá er ótalin minnkun 

umferðar á þjóðvegum landsins með lifandi búfénað. 

Þar sem sláturstöðin er færanleg má segja að hún sé á vissan hátt sveigjanleg, þá 

sérstaklega m.t.t. staðsetningu sláturstaða, en hún getur í raun og veru verið starfrækt hvar 

sem er. Engu að síður má telja hagkvæmast að stöðin komi við á tilteknum stoppistöðvum 

þar sem þættir eins og vatn, rafmagn og stíur fyrir dýrin eru aðgengileg. 

Veikleikar 

Helstu veikleikarnir sem fyrirsjáanlegir eru rekstri færanlegrar sláturstöðvar eru t.a.m. 

stærðartakmarkanir. Þar sem stöðin er færanleg er hún bundin ákveðnum takmörkunum 
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hvað varðar stærð hennar. Fyrirkomulag stöðvarinnar þarf að vera með þeim hætti að hægt 

sé að flytja hana um þjóðvegi landsins og setja lög um þungaflutninga umbúnaði 

stöðvarinnar skorður. 

Ströng lög og reglugerðir um meðhöndlun úrgangs frá sláturhúsum gera það að verkum að 

safna þarf saman öllu því sem ekki er nýtt og flytja það til urðunar. Því þarf stöðin að vera 

útbúin söfnunartönkum fyrir t.a.m. frárennsli, skít og annan úrgang. 

Afköstum stöðvarinnar eru sömuleiðis takmörk sett, af sömu ástæðu og 

stærðartakmarkanirnar. Rekstrarlíkanið sem kemur fram í kafla 4.4.2 tekur mið af því að 

dagsafköst séu tiltekin fjöldi lamba sbr. niðurstöður hermunar. Sú tala miðast við 

hámarksafkastagetu stöðvarinnar. Því er ekki svigrúm fyrir aukningu á framleiðslugetu 

hennar. 

Að lokum er hægt að telja til veikleika það flækjustig sem getur komið upp varðandi 

aðkomu heilbrigðisyfirvalda að starfssemi stöðvarinnar. Samkvæmt reglugerð nr. 168/1970 

um heilbrigðisskoðun á sláturafurðum þarf dýralæknir bæði að skoða sláturdýrin lifandi á 

fæti, ásamt því að framkvæma kjötskoðun eftir slátrun. Aðkoma dýralæknis er afar 

kostnaðarsöm og þyrfti að reyna að lágmarka þann kostnað með einhverjum hætti, t.d. að 

hann heimsæki stöðina hvern sláturdag, meti sláturdýrin á fæti sem slátra á þann dag og í 

sömu heimsókn framkvæmi skoðun á afurðunum frá deginum áður. 

Ógnanir 

Þrátt fyrir að hugmyndafræðin sem liggur að baki færanlegrar sláturstöðvar miðist ekki við 

beina samkeppni við stóru sláturhúsin (þar sem umfang stöðvarinnar er af allt annarri 

stærðargráðu), stafar henni engu að síður ákveðinni ógn af samkeppninni við stærri 

framleiðslueiningar. Ein af grunvallarforsendunum sem liggja að baki fýsileika færanlegrar 

sláturstöðvar er að ekki reynist þeim mun dýrara að nýta sér þjónustu hennar heldur en 

stóru sláturhúsanna. Afköst færanlegu stöðvarinnar eru einungis lítið brot af afköstum 

stóru aðilanna og gerir það að verkum að sérlega lítið svigrúm er til verðlækkana litlu 

aðilanna. 

Óstöðugleiki í efnahagslegu umhverfi á heimsvísu og sérstaklega þær efnahagslegu 

þrengingar sem Íslendingar standa frammi fyrir um þessar mundir má að vissu leyti telja til 
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ógnunar við fjárfestinguna sem felst í færanlegri sláturstöð og starfsemi hennar. Erfiðara er 

nú að nálgast fjármagn en oft áður og getur það, ásamt þeirri óvissu sem ríkir um hin ýmsu 

málsefni s.s. mögulega inngöngu Íslands í ESB, IceSave skuldbindingar o.fl. (Gunnar 

Haraldsson o.fl., 2009) virkað letjandi á framtakssemi manna. 

Tækifæri 

Ýmis tækifæri felast í starfsemi færanlegra sláturstöðva. Fyrst má nefna að umtalsverður 

vöxtur hefur verið undanfarin ár í heimavinnslu bænda (Guðjón Þorkelsson, 2011), en það 

eru heimavinnsluaðilar sem má sjá fyrir sér sem stærsta markhóp stöðvarinnar. 

Stöðug aukning hefur verið á heimsóknum erlendra ferðamanna til Íslands sem hefur í för 

með sér auknar gjaldeyristekjur. Árið 2009 var það svo að um fimmtungur tekna landsins 

komu til vegna erlendra ferðamanna (Oddný Óladóttir, 2012). Á Mynd 15 hér að neðan má 

sjá hvernig vöxtur erlendra ferðamanna hefur vaxið allt frá árinu 1950 til 2010; 

 

Mynd 15 Fjölgun ferðamanna til Íslands frá 1950-2010 (Ferðamálastofa, 2012) 

Hugtakið matarferðamennska hefur verið að ryðja sér æ meira til rúms á heimsvísu, en í 

grunninn felur slík ferðamennska í sér að bjóða ferðamönnum upp á afurðir sem eru 

framleiddar á því landsvæði sem þeir ferðast um, og búa yfir sérkennum þess svæðis. Sjá 

má fyrir sér að starfsemi færanlegra sláturstöðva falli vel að þessari þróun. 

Að lokum má sjá fyrir sér að ýmis tækifæri liggi í því að nýta stöðina utan hefðbundinnar 

sláturtíðar. Nýtingin getur verið fólgin í einhverskonar vinnslu, slátrun og verkun 

villibráðar o.s.frv. Það má í raun líta á slíka nýtingu sem eina af grunnforsendum 
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rekstrarhæfis stöðvarinnar, að hægt sé að nýta fjárfestinguna utan sláturtíðar. Í 

arðsemismati verkefnisins koma fram tillögur um slíka nýtingu. 

Kauphegðun og markaðshlutun 

Það má sjá fyrir sér að rekstur færanlegrar sláturstöðvar geti verið með ýmsum hætti t.a.m. 

gæti starfssemin verið í eigu aðila sem væru sjálfir ekki í búrekstri heldur rækju stöðina 

einvörðungu sem þjónustuaðila við bændur í heimavinnslu sem borga þeim fyrir 

slátrunina. Jafnvel hentugra fyrirkomulag gæti verið sameign tveggja til fjögurra 

sauðfjárbænda á stöðinni sem þeir nýttu svo við slátrun og vinnslu á sínu eigin fé, auk þess 

að taka að sér slátrun fyrir aðra bændur. 

Þar sem sauðfjársláturtíð er árstíðarbundin má álykta sem svo að nauðsynlegt sé að geta 

nýtt sláturstöðina utan þess tíma t.d. með slátrun stórgripa og villibráðar, auk þess að nýta 

hana við vinnslu á afurðum. Eigi að fara fram matvælavinnsla innan veggja 

sláturstöðvarinnar er þó krafa um að slík starfsemi sé aðskilin slátruninni. Með þessum 

hætti geta eigendur stöðvarinnar nýtt hana við framleiðslu á eigin vörum eða leigt 

aðstöðuna út til annarra vinnsluaðila. 

Segja má að markaðurinn fyrir sláturstöðina sé í grunninn þrískiptur sbr. Mynd 16, en hann 

er fyrst og fremst samansettur af bændum, þ.e. ræktendum búfjár. Jafnframt má sjá fyrir sér 

að innan heildarmarkaðarins geti fallið aðilar á borð við hreindýraveiðimenn, sem geta þá 

látið gera að bráð sinni í stöðinni. Þá má sömuleiðis leiða að því líkum að einnig geti 

komið til einhverskonar kjötafurðavinnsla sem færi þá fram utan hinnar hefðbundnu 

sláturtíðar. Sú vinnsla gæti allt eins verið í höndum aðila sem ekki eru bændur en hafa í 

hyggju að framleiða afurðir úr kjöthráefni sem keypt væri af bændunum; 

Notendur 
sláturstöðvar

Bændur

Veiðimenn

Vinnsluaðilar Kjötvinnsla

Hreindýr

Slátrun

Kjötvinnsla

 

Mynd 16 Markaður færanlegrar sláturstöðvar 
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Þar sem færanlegar sláturstöðvar eru ekki starfræktar á Íslandi er markaðurinn óplægður 

akur sem ekki er vitað almennilega um stærð á. Það fellur því í skaut mögulegra 

frumkvöðla í rekstri færanlegra sláturstöðva að sitja einir að þessum markaði, a.m.k. fyrst 

um sinn. 

Eins og fram hefur komið hefur eftirspurn eftir vörum heimavinnsluaðila aukist mikið á 

undanförnum árum. Það er orðið svo víða erlendis að svokallaðir bændamarkaðir eru farnir 

að velta gríðarlegum fjármunum, en áætluð velta slíkra markaða í Bandaríkjunum árið 

2011 var um einn milljarður dala (MRC Agricultural Resource Center, 2011). Þá hefur 

vöxtur í fjölda slíkra markaða þar í landi vaxið nánast línulega frá árinu 1994, sbr. Mynd 

17: 

 

Mynd 17 Vöxtur á fjölda bændamarkaða í U.S.A.  (USDA Agricultural Marketing Service, 2011) 

Af þessum tölum má sjá að eftirspurnin er til staðar og vaxtarmöguleikar markaða miklir. 

Því má sjá fyrir sér að þörf markaðarins fyrir færanlegra sláturstöð geti fylgt vaxtarferli 

heimavinnslu og sölu. 

4.2 Hönnun 
Hönnunin tekur í grunninn mið af greiningunni sem var framkvæmd í undangengnum kafla 

en auk hennar eru það aðrir þættir sem vega þungt í hönnun færanlegrar sláturstöðvar, s.s. 

lög, reglugerðir, afköst og fýsileiki. 
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Forsenda fyrir hönnun á sláturstöð er að hún standist að öllu leyti lög og reglugerðir sem 

settar eru starfsemi slíkra stöðva. Afkastageta er sömuleiðis ein af grunnforsendum 

hönnunarinnar. Samkvæmt skýrslu um færanlegar sláturstöðvar í Kanada eru það stærðir 

s.s. kælirýmis sem eru helst takmarkandi, en þar er talað um 30-40 kindur á dag (Heller, S., 

2010). Þessi afkastageta ræður sömuleiðis því hversu mikið rými þarf undir úrgang. 

Hreinlæti og mengunarvarnir eru þættir sem liggja jafnframt til grundvallar allri hönnun. 

Hreinlætishluta hönnunarinnar var skipt í tvennt; fyrirkomulagi stöðvar og frágangi 

búnaðar og þætti sem fela í sér verklag starfsmanna stöðvarinnar.. Tryggja þarf að 

aðbúnaður starfsmanna sé fullnægjandi og að þeir sem starfa við stöðina vinni ekki við 

slæmar aðstæður s.s. við of mikil þrengsli og tryggja þarf öryggi þeirra í alla staði. Einn 

stór þáttur í því að hanna færanlegu sláturstöðina var að setja upp innra eftirlit fyrir 

starfssemina með tilheyrandi verklagsreglum. Slíkt kerfi er kynnt til sögunnar í kafla 4.2.2. 

sem og í viðauka A. 

Annar þáttur sem gefinn var sérstakur gaumur að snýr að færanleika stöðvarinnar og lögð 

fram spurningin; Hversu færanleg þarf stöðin að vera? Upp komu hugmyndir að tveimur 

útfærslum, annarsvegar stöð samansett úr mörgum litlum einingum og hinsvegar ein stærri 

eining sem dregin er af flutningabíl. Báðar þessar útfærslur hafa sína kosti og galla. Til 

þess að ákveða endanlega hvor útfærslan væri ákjósanlegri voru einfaldlega skráðir niður 

kostir og gallar beggja. Sú útfærsla sem kæmi betur út úr þeim samanburði yrði síðan 

haldið áfram með. Ákveðið var að halda áfram með útfærsluna á einni einingu sem dregin 

er áfram af bíl sökum þess að sú lausn er mun sveigjanlegri í flutningum, auk þess að 

næsta víst er að slík lausn væri umtalsvert kostnaðarminni í framkvæmd. 

Af yfirferð yfir stöðu mála annarra þjóða í málefnum færanlegra sláturstöðva var ekki unnt 

að finna lausn þar sem deyfing og aflífun dýra fór fram innan veggja stöðvarinnar heldur 

eru þau í flestum tilfellum aflífuð utandyra. Þetta var talið óheppilegt og jafnvel á mörkum 

þess að vera löglegt samkvæmt ýtrustu túlkun lagabókstafsins. Því var ein forsendna 

hönnunarinnar að deyfing og aflífun sláturdýra fari fram innan veggja stöðvarinnar. 

Að lokum er vert að nefna hönnunarforsendu sem snýr að meðhöndlun úrgangs, frárennslis 

og innyfla. Gert er ráð fyrir því að reynt væri að hámarka nýtingu á hliðarafurðum 

slátrunarinnar, en þrátt fyrir það þarf stöðin að vera útbúin ílátum til þess að ferja allan 
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sláturúrgang og frárennsli til förgunar.Stærð þeirra íláta munu af þeim sökum taka mið af 

hámarksafköstum og lágmarksnýtingu. 

4.2.1 Hlutverk og ábyrgð 

Fyrirséð er aðkoma allt að sex þátttakenda í ferlinu við slátrunina og eru hlutverk þeirra og 

ábyrgðir misjöfn. Hér á eftir verður gerð grein fyrir því hver þessi stöðugildi eru, hvaða 

hlutverkum þau gegni og hver ábyrgðarþáttur hvers stöðugildis sé. Tilgangur þessara 

skilgreiningar er sá helstur að fyrir liggi sameiginlegur skilningur allra þátttakandi aðila á 

því hvaða skyldum og ábyrgðum þeir gegna og þannig sé reynt að lágmarka líkur á 

mistökum við starfssemina og þ.a.l. rýrt öryggi og gæði afurða. Tafla 5 sýnir hvernig 

hlutverkum og ábyrgð aðila sláturferlisins eru skilgreind; 
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Tafla 5 Hlutverk og ábyrgðir (Óli Þ. Hilmarsson munnleg heimild, 2012) 

Stöðugildi Hlutverk Ábyrgð 

Eigandi sláturstöðvar 

Sér til þess að stöðin sé með öll 
tilskilin rekstrarleyfi og haldi 
utan um lögbundið eftirlit og 
skýrsluhald. 

Ber fulla persónulega ábyrgð á 
öllu framantöldu 

Slátrari 

Fylgir lögum, reglum og 
faglegum vinnubrögðum auk 
stjórnunar á verklegum þáttum. 

Ber ábyrgð á framantöldu 
gagnvart eigendum sláturdýra. 

Aðstoðarmaður slátrara 

Fylgir lögum, reglum og 
faglegum vinnubrögðum skv. 
gæðakröfum sláturhússins. 

Ber ábyrgð á þeim verkþáttum 
sem yfirmenn hans fela 
honum. 

Bóndi/framleiðandi 
Koma með heilbrigð, hrein 
sláturdýr tilbúin til slátrunar. 

Ber ábyrgð á heilbrigði, 
hreinlæti og ástandi dýra. 

Heilbrigðisskoðun 
Tryggja heilnæm og örugg 
matvæli 

Ábyrgð á heilnæmi og öryggi 
matvæla liggur hjá 
kjötskoðunarlækni eða  
skipuðum aðstoðarmanni hans 

Kjötmatsmaður 
Gæðameta kjöt skv. 
kjötmatsreglugerð 

Ber ábyrgð á framkvæmd rétts 
kjötmats sem tryggir hagsmuni 
bæði kaupanda og seljanda.  
Veitir upplýsingar um 
niðurstöður ræktunarinnar. 

 

4.2.2 Innra eftirlit 

Ein grundvallarforsenda fyrir löggildingu sláturhúss og því að sláturleyfi sé veitt 

viðkomandi sláturhúsi er að það starfræki innra eftirlitskerfi eftir HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Points) aðferðafræði. Mikilvægt er að ekki sé litið á kröfur 

um innra eftirlit sem kvöð heldur sem aðferðafræði sem á stóran þátt í því að tryggja bæði 

öryggi neytenda og gæði afurða. Með skilvirku eftirlitskerfi fær framleiðandinn betri 

tilfinningu fyrir því hvar hnökrar í framleiðsluferlinu liggja og getur þá brugðist við þeim. 

Með þessu næst svo betri stjórnun á þáttum eins og afköstum, nýtingu, vöruflæði og 

birgðastýringu, sem síðan auka hagkvæmni í rekstri. Eftirlitskerfið sem hér á eftir verður 

kynnt til sögunnar var unnið eftir leiðbeiningum um HACCP kerfi sem gefnar voru út af 

Hollustuvernd ríkisins (Hollustuvernd Ríkisins, 2002) auk þess sem stuðst er við 

eftirlitshandbók MAST um heilbrigðiseftirlit í sláturhúsum og kjötpökkunarstöðvum 

(Sigurður Ö. Hansson og Rögnvaldur Ingólfsson, 2008). 
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Innra eftirlitið í matvælaframleiðslu tekur einna helst til eftirtalinna þátta: 

• Þjálfun starfsfólks 

• Þrifa og hreinlætis 

• Stýringu hitastigs 

• Skiplag vinnusvæða 

• Rekjanleika afurða 

• Meindýravarnir 

Til þess að tryggja að skilyrðum um gott ástand ofantalinna þátta er þörf á skjalfestingu 

verklagsreglna, flæðirita, áætlana um þrif og hitastigsmælingar og einnig eyðublöð til 

útfyllingar fyrir einstaka eftirlitsþætti. 

Skipta má HACCP kerfinu upp í 10 þrep og verður hér á eftir farið í gegnum hvert þrep 

fyrir sig, með starfssemi færanlegrar sláturstöðvar í huga.Skipta má HACCP kerfinu upp í 

10 þrep og verður hér á eftir farið í gegnum hvert þrep með starfssemi færanlegrar 

sláturstöðvar í huga. 

Þrep 1 - Ábyrgð og HACCP-samstarfshópur 

Það er á ábyrgð stjórnenda að velja starfshóp til þess að fara með umsjón eftirlitskerfisins 

og halda utan um það. Þar sem starfsmenn færanlegrar sláturstöðvar eru einungis á bilinu 

3-5 og starfsemin e.t.v. í eigu þeirra sjálfra má líta á það sem svo að eigandi/eigendur 

stöðvarinnar séu sá starfshópur sem áður var nefndur. Í tilfelli sem þessu getur verið 

nauðsynlegt að fá sérfræðiálit hlutlauss aðila á eftirlitskerfinu og starfrækslu þess. Líta má 

svo á að eigandi/rekstraraðili sláturstöðvarinnar sé eigandi HACCP kerfisins og jafnframt 

ábyrgðarmaður þess. 

Þrep 2 - Vörulýsingar 

Lýsing á innihaldi og hráefni sérhverrar vöru skal liggja fyrir og skulu þær vera 

„nægjanlega nákvæmar til þess að hægt sé að greina hugsanlega hættu“(Hollustuvernd 

Ríkisins, 2002). Þær vörur sem færanleg sláturstöð framleiðir eru annaðhvort skrokkar eða 

úrbeinaðar og stykkjaðar vörur sem gætu farið beint í neytendapakkningar. Hér á eftir 

(Tafla 6) fylgja vörulýsingar fyrir pakkað ferskt lambakjöt en nauðsynlegt er að skjalfesta 

vörulýsingu fyrir hverja einstaka vöru; 
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Tafla 6 Vörulýsingar fyrir lambakjöt (Hollustuvernd Ríkisins, 2002). 

Heiti vöru Lambakjöt 
Uppruni 
hráefna Jónsstaðir í Kárasveit. Breiðmittisströndum. Vesturland. 
Samsetningar Afurð þessi er án allra íblöndunarefna og inniheldur lambakjöt 

Umbúðir 

Lambakjötinu er pakkað í lofttæmdar plast umbúðir. Heilir skrokkar eru 
settir plast og gengið þannig frá þeim að ekki sé hætta á krossmengun. Skuli 
kjötið sent með flutningi til neytenda skal því komið fyrir á vandaðan hátt í 
einangruðum plastkössum. 

Merkingar 
Framleiðandi,framleiðsludagur,innihaldslýsing, meðhöndlunarleiðbeiningar, 
geymsluhitastig og geymsluþol. 

Dreifing 

Neytendur versla vöru milliliðalaust frá eiganda/eigendum 
sláturstöðvarinnar. Neytendur hafa þá kosti að koma á býli bóndans og 
sækja vöruna eða fengið hana senda í innanlandsflutningum, en þá er 
vörunni pakkað í einangrunarkassa. Ef að um heila skrokka er að ræða þarf 
að pakka þeim vel í plast svo ekki sé hætta á krossmengun. Einnig er sá 
möguleiki til staðar að eigandi sláturstöðvarinnar selji afurðir sínar beint til 
neytenda á svokölluðum bændamörkuðum. 

Notkun afurðar  Afurðin er hrávara og þarfnast eldunar áður heldur en hennar er neytt. 
 

Þrep 3 - Flæðirit 

Leggja þarf fram flæðirit sem lýsa starfsseminni og flæði í gegnum hana. Á Mynd 18 má 

sjá hvernig fyrirhugað er að flæði afurða og úrgangs fari fram á meðan á starfssemi stendur 

og á Mynd 19 gefur að líta hvernig flæði vöru til frekari vinnslu getur litið út auk þess sem 

fram koma lögbundin hitastig á hverju stigi vörukeðjunnar. 

Fláning/Innanúrtaka
Afurðir Dýr frá 

rétt

Ílát
Einangrað úrgangsílát flutt í kæli og þaðan til förgunar Til förgunar

Tækni-
rými

Vinnsla

Rafmagn Neysluvatn

For-         
kælir

Vigtun 
skrokka

Snyrting/Vinnsla

Umbúða-
geymsla

Vigtun 

Blóðsöfn
un

Deyfing/
Aflífun

ÚrgangurGærur/
Hausar

Innmatur

 

Mynd 18 Vöruflæði gegnum færanlegu sláturstöðina 
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Sláturhús Vinnsla Kjötsalur

Kæligeymsla

FrystigeymslaHraðfrysting

0-4°C

Amk.     
-18°C

0-4°C

7-10°C8-13°C

Frekari vinnsla eða 
neytandi

Við flutninga á ferskum afurðum 
skal það tryggt að kjarnahitastig 
þeirra verði aldrei hærra en 7°C því 
er mikilvægt að gera ráðstafanir til 
þess að viðhalda kælingu við 
flutninga

 

Mynd 19 Hitastig við einstaka vinnsluþætti (Hollustuvernd Ríkisins, 2002) 

Þrep 4 - Hættugreining og ákvörðun stýriaðgerða 

Hættugreining felst í því að greina og skjalfesta þá þætti framleiðsluferlisins þar sem 

hættur geta leynst, ákveða hverju skuli fylgjast með og skilgreina hver leyfileg frávik eru 

fyrir hvern þátt. Þá eru regluleg skráning, eftirlit og endurskoðun grundvöllur fyrir árangri 

í áhættustýringu. 

Sett var upp stýririt hættugreiningar. Í stýriritinu eru taldir upp allir vinnsluþættir ferlisins, 

hverjar hugsanlegar hættur viðkomandi þáttar séu m.t.t. örveru, efna og eðlisfræðilegra 

atriða og hvort mögulegt sé að hafa stjórn á viðkomandi áhættuþætti með einhverskonar 

stýriaðgerðum. Stýririt hættugreiningar fyrir færanlega sláturstöð er að finna í viðauka X. 

Þrep 5 - Notkun HACCP-ákvörðunartrés til að finna mikilvæga stýrisstaði (MSS)  

Til þess að finna hvar í ferlinu sé nauðsynlegt og hentugt að stýra framleiðslunni og 

fyrirbyggja hættur er hvert þrep ferlisins leitt í gegnum svokallað ákvörðunartré. 

Ákvörðunartréð er samansett úr fjórum spurningum og leiða svörin við þeim að niðurstöðu 

um hvort í viðkomandi þrepi sé sérstaklega mikilvægt að hafa skilgreind viðmiðunarmörk, 

vel skilgreindar verklagsreglur og vöktun á að afurðin sé innan viðmiðunarmarkanna. Á 

Mynd 20 má sjá ákvörðunartréð sem notast var við fyrir starfsemi færanlegrar 

sláturstöðvar. Í viðauka A má svo finna niðurstöður greiningarinnar. 
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1.Eru fyrir hendi stýriaðgerðir vegna hættunnar?

2. Upprætir þetta þrep í ferlinu hættuna eða færir hana niður á viðunandi stig?

3. Gæti óviðunandi mengun átt sér stað eða mengun færst á óviðunandi stig?

4. Upprætir síðara ferilþrep hættuna eða færir hana á viðunandi stig?

Er stýring á hættunni 
nauðsynleg á þessu þrepi 
til þess að tryggja öryggi 

vörunnar?

Breytið þrepum í ferlinu 
sjálfu eða vörunni

Já

Nei

Nei

Já

Ekki MSS. Farið á 
næsta þrep í ferlinu

Nei

Nei Ekki MSS. Farið á 
næsta þrep í ferlinuJá

Ekki MSS. Farið á 
næsta þrep í ferlinu

Já

Mikilvægur Stýri-
Staður

Já

Nei
 

Mynd 20 HACCP ákvörðunartré (Hollustuvernd Ríkisins, 2002) 

Þrep 6 - Ákvörðun viðmiðunarmarka við hvern MSS 

Skilgreina þarf viðmiðunarmörk fyrir hvern stýristað ferlisins. Með viðmiðunarmörkunum 

er gert ljóst með mæligildum, lýsingum, stöðlum eða fyrirmælum hvort ástand tiltekins 

þáttar sé með eðlilegum hætti. Til þess að útskýra betur hvað við er átt með 

viðmiðunarmörkum er gott að taka dæmi. Verslunareigandi er að innleiða HACCP 

eftirlitskerfi fyrir verslunina. Hann hefur komist að því að einn mikilvægur stýristaður sé 

mjólkurkælirinn. Mjólkurvörur eru viðkvæmar vörur sem þola illa hitastigsbreytingar. Ef 

það er talið æskilegt að hitastig mjólkurvöru fari ekki yfir 5°C og ekki undir 0°C er eðlilegt 

að viðmiðunarmörkin séu skilgreind fyrir aðeins þrengra bil þ.e. leyfileg mörk eru bilið 0-

4°C. Síðan er innleidd regluleg skráning hitastigsins í kælinum og viðbragðsáætlun fyrir 

óeðlileg frávik frá viðmiðunarmörkunum. Þá er hægt að fylgjast vel með 

hitastigsbreytingum og grípa til viðeigandi ráðstafana ef þess er þörf.  

Í viðauka A er að finna töflu þar sem viðmiðunarmörk, vöktunarkerfi og leiðrétting á 

frávikum fyrir hvern MSS færanlegrar sláturstöðvar eru útlistuð. 
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Þrep 7 - Uppsetning vöktunarkerfis fyrir hvern MSS 

Þegar búið er að greina öll MSS þrep ferlisins og ákvarða þau viðmiðunarmörk sem farið 

skal eftir, þarf að skjalfesta hvernig og hvenær eigi að fylgjast með því hvort viðkomandi 

gildi sé innan ákveðinna viðmiðunarmarka. Ef haldið er áfram með verslunareigandann og 

mjólkurkælinn gæti hann ákveðið að það væri fullnægjandi að mæla hitastig kælisins 

fjórum sinnum yfir daginn og skrásetja. 

Þrep 8 - Leiðréttingar á frávikum 

Komi fram frávik á tilteknum stýristað þurfa að vera skjalfest skýr fyrirmæli um hvernig 

skuli bregðast við til þess að tryggja að viðmiðunarmörkunum sé haldið.  

Í viðauka A er að finna töflu þar sem viðmiðunarmörk, vöktunarkerfi og leiðrétting á 

frávikum fyrir hvern MSS færanlegrar sláturstöðvar eru útlistuð. 

Þrep 9 - Skráningar og varðveisla gagna 

Í bæklingnum sem Hollustuvernd ríkisins gaf út segir eftirfarandi um gagnaskráningu og 

varðveislu þeirra; 

„Almenna reglan er sú að skrá eigi alla hluta HACCP-kerfisins.  Er þá átt við atriði á borð við 
ábyrgðarskiptingu, verklagsreglur, fyrirmæli og viðmiðunarmörk.  Allar skoðanir, sýnatökur og 
mælingar eru einnig skráðar til að staðfesta að þær hafi verið framkvæmdar og gripið til réttra 
aðgerða ef svo ber undir“ (Hollustuvernd Ríkisins, 2002). 

 

Þá segir einnig; 

„Nauðsynlegt er að varðveita gögn sem til verða í ákveðinn tíma.  Mælt er með því að þau gögn sem 
beint tengjast einstökum vörum eða vöru flokkum séu varðveitt út geymsluþolstímabil þeirra og í 
eitt ár þar á eftir“ (Hollustuvernd Ríkisins, 2002). 

Þrep 10 - Ákvörðun aðferða til sannprófunar á HACCP-kerfinu 

Til þess að sannreyna að eftirlitskerfið sé virkt og að það þjóni tilgangi sínum er 

nauðsynlegt að framkvæma úttekt á kerfinu í heild sinni með reglulegu millibili. Úttektin 

skal vera handahófskennd og framkvæmd af óháðum aðila, en einnig getur starfsmaður 

sem alla jafna framkvæmir ekki verkþáttinn sem er til skoðunar hverju sinni séð um 

úttektina. Fyrir þurfa að liggja gátlistar og verklagsreglur um hvernig slíkri úttekt skuli 

háttað.  
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Verklagsreglur og gátlistar fyrir úttekt á HACCP kerfi fyrir færanlega sláturstöð er að 

finna í viðauka A. 

Ófyrirséðar hættur 

Það er ávallt sú hætta fyrir hendi að eitthvað ófyrirséð komi upp þegar ný framleiðsla hefur 

starfsemi sína og byggir HACCP hugmyndafræðin á sífelldri endurskoðun. Það er því 

mikilvægt að gera grein fyrir því hvernig brugðist verður við og komi upp ófyrirséð hætta 

verður gripið til eftirfarandi ráðstafana (Mortimore, S. og Wallace, C. 1994); 

1. Skemmd/gölluð vara skal skilin frá framleiðslu og meðhöndluð þangað til 

kröfur 2 og 3 eru uppfylltar. 

2. Framkvæmd skal endurskoðun á skemmdu/gölluðu vörunni til þess að meta 

hvort hægt sé að meðhöndla hana þannig hún verði hæf til dreifingar og sölu. 

3. Grípa skal til aðgerða til þess að fyrirbyggja að vöruskemmd/galli endurtaki sig 

ekki.  

4. Framkvæma skal endurmat á innra eftirlitskerfinu og sérstakt tillit tekið til þess 

framkvæmdaþreps þar sem skemmdin/gallinn kom upp. Ef við á skal innleiða 

umrætt vinnsluþrep inn í HACCP kerfið og ákvarða hvort það sé MSS. 

4.2.3 Verkferill 

Sláturferlinu í færanlegu sláturstöðinni er skipt í tvö vinnusvæði; annarsvegar óhreint frá 

deyfingu að fláningu og hinsvegar hreint frá brottnámi innyfla til kælingar á skrokkum. 

Starfsmenn sláturstöðvarinnar vinna á sitthvoru svæðinu og er þeim óheimilt að vinna 

önnur handtök nema þau sem eru innan þeirra svæðis. Þetta verklag er notað til þess að 

draga úr mengunarhættu. 

Vinnsluferlið hefst með móttöku dýranna í rétt sem skal skv. reglugerð 461/2003 vera 

yfirbyggð, vel loftræst og vel skiplögð auk þess sem mögulegt eigi að vera að brynna og 

fóðra dýrin ef þörf krefur. 

Úr réttinni eru dýrin leidd eitt í einu í svokallaðan banaklefa þar sem deyfing eða deyðing 

fer fram. Samkvæmt dýraverndarlögum skal slátrun búfjár fylgja sem minnstur sársauki. 

Því skulu dýr vera svipt meðvitund áður en þeim er látið blæða út. Við slátrun sauðfjár er 

þetta vanalega gert með því að hleypa straumi (1,0 A) í gegnum heila skepnanna. Einnig 
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þekkist að notaðar eru svokallaða pinnabyssur þar sem stálpinna er skotið í höfuð dýranna, 

en með þessari aðferð eru dýrin deydd (Birna Baldursdóttir, o.fl., 2003; Reglugerð 

761/2011). 

Eftir deyfingu er dýrunum látið blæða út en það er ýmist gert með hálsstungu eða 

hálsskurði. Mikilvægt er að sem allra stystur tími líði frá deyfingu til aflífunar sé notast við 

rafstraum því hætta er á því að ef of langur tími líður geti dýrin rankað við sér. Yfirleitt 

tekur það dýrin um 15 sekúndur að ranka við sér (þó er það misjafnt eftir straumstyrk) og 

því þarf aflífunin að fara fram innan þess tímaramma. Að loknum hálsskurði skal láta 

dýrunum blæða út í minnst 30 sekúndur áður en haldið er áfram í ferlinu (Birna 

Baldursdóttir, o.fl., 2003; Reglugerð 761/2011). Öllu blóði þarf að safna saman hvort sem 

á að nýta því eða farga, en sé ætlunin að nýta blóðið til manneldis þarf að huga sérstaklega 

að hreinlæti við söfnun þess. Sé ætlunin að beita raförvun til þess að flýta fyrir 

dauðastirðnun skal nota til þess lágspennt raförvunartæki og skal örvunin fara fram innan 5 

mínútna frá aflífun og vara í 30-60 sekúndur (Reglugerð 461/2003). 

Þegar dýri hefur blætt út er höfuð þess fjarlægt og komið fyrir í lokuðu íláti fyrir úrgang 

eða frekari vinnslu sé ætlunin að nýta hausana. Hausunum þarf að koma fyrir í kæli 

stöðvarinnar jafnóðum og þeir eru skornir af skepnunni. Eftir að höfuð hefur verið fjarlægt 

fer fram fyrirrista sem er undirbúningur fyrir fláningu. Þá eru fætur dýrsins klipptar af og, 

líkt og hausunum, er fótunum komið fyrir í lokuðu íláti sem geymt er í kæli. Síðasti þáttur 

innan hins „óhreina“ svæðis er fláning dýrsins en eftir að henni er lokið tekur við starfsemi 

innan „hreina“ svæðisins þar sem starfsmönnum „óhreina“ svæðisins er óheimilt að 

athafna sig. 

Þegar búið er að flá dýrið er kviður þess ristur upp og innyfli þess numin á brott. 

Mikilvægt er að á öllum stigum sé hægt að rekja saman líffæri tiltekinnar skepnu og þess 

skrokks sem þau voru numin úr (reglugerð 168/1970). Þessi háttur er hafður á til þess að 

tryggja fullnægjandi heilbrigðisskoðun. Eftir að innyfli dýrsins hafa verið fjarlægð eru þau 

flokkuð eftir því hvort nýta eigi þau eða þeim skuli fargað. 

Loks er skrokkur dýrsins snyrtur og hann skolaður með vatni af neysluvatnsgæðum skv. 

reglugerð 536/2001. Sé aðgengi að slíku vatni ekki fyrir hendi á þeim stað þar sem 

slátrunin fer fram er notast við vatn af slíkum gæðum sem geymt er í tanki í sláturstöðinni. 
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Eftir að búið er snyrta og skola skrokkinn fer fram heilbrigðisskoðun auk vigtunar og 

gæðamats. Skrokkum er svo komið fyrir í forkæli (4-8 skrokkar í senn) áður en þeim er 

komið fyrir inn í sjálfu kælirýminu, þar sem þeir eru kældir niður í 4°C. Mynd 21 sýnir 

verkferil fyrir sláturstöðina; 

Aflífun Blæðing Höfuð fjarlægt

Afklipping fótaSnyrting Aðskilnaður 
innmats og úrgangs

Brottnám innyfla/
Heilbrigðisskoðun Fláning

Þvottur Kæling Flutningur til geymslu/
sölu

Móttaka dýra

Deyfing

Vigtun/gæðamat

Hreint 
svæði

Óhreint 
svæði

Fyrirrista

 

Mynd 21 Verkferill slátrunar í færanlegri sláturstöð (Guðjón Þorkelsson o.fl. munnleg heimild, 2011) 

4.2.4 Vinnslurými 

Rýminu sem hýsir starfsemina eru þær skorður settar að stærð þess verður að fylgja lögum 

um lengd, breidd og þyngd tengivagna á þjóðvegum landsins. Í 6. grein reglugerðar 

155/2007 sem fjallar um stærð og þyngd ökutækja segir; 

„Fjarlægð, mæld samhliða lengdarási vagnlestar sem er bifreið með tengivagni, frá 
fremsta hluta farmrýmis aftan við stýrishús að aftasta hluta tengivagnsins, að 
frádreginni fjarlægðinni milli afturenda dráttartækisins og framenda vagnsins, má 
mest vera 18,90 m“ (Reglugerð nr. 155/2007). 

 Í 7. grein sömu reglugerðar segir eftirfarandi um breidd ökutækis; 

„Leyfileg breidd bifreiðar og eftirvagns er 2,55 m með þeirri undantekningu að 
yfirbygging jafnhitavagns má vera 2,60 m.“ Þá segir í 9. grein reglugerðarinnar 
„Leyfileg hæð ökutækis er 4,20 m sem skal mæld hornrétt frá yfirborði vegar að þeim 
hluta þess sem hæst stendur.“ (Reglugerð nr. 155/2007). 

Á Mynd 22 má sjá utanmál sláturstöðvarinnar sem miða við stærstu gerð leyfilegs 
dráttarvagns samkvæmt reglugerð. 
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Mynd 22 Stærðir tengivagns samkvæmt reglugerð nr. 155/2007 

Líta má á flæðið í gegnum stöðina sem flæðilínu þar sem skrokkar dýranna eru hengdir 

upp á braut sem komið er fyrir í lofti vagnsins og liggur brautin eftir honum endilöngum. 

Sjá má fyrirkomulag brautarinnar á Mynd 23; 

  

Mynd 23 Fyrirkomulag upphengibrautar í færanlegu sláturhúsi 

Á Mynd 24 má sjá grunnmynd af fyrirkomulagi stöðvarinnar. Dýrið er leitt inn í banaboxið 

(A), en í þeim enda vagnsins er komið fyrir útskoti sem gengur niður í jarðhæð til þess að 

ekki þurfi að teyma dýrin upp skábraut á leið sinni inn í stöðina. Þegar skepnan er komin 

inn í boxið er útskotinu lyft upp og fer þá fram deyfing og aflífun.  

Nauðsynlegt er að skilja „óhreina“ svæðið (B) frá því „hreina“ (C) og er það gert með því 

að setja upp vegg á milli rýmanna. Hurðaropinu er svo lokað með plastrenningum. Veggir 

sem skilja að aðgerðarsal (C) og forkæli (D) eru einangraðir og útbúnir rennihurð og á það 

sama við um veggin sem skilur að forkæli (D) og kælirými (E). Til þess að auka rými 
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stöðvarinnar er komið fyrir útskotum (B1 og B2) sem bæta samtals um 8m2 við gólfflöt 

stöðvarinnar. Í öðru útskotinu er hreinlætisaðstaða fyrir starfsmenn en í hinu er gert ráð 

fyrir vinnslurými. Ítarlegri yfirlitsmynd þar sem gerð er grein fyrir flæði í gegnum stöðina 

er að finna í viðauka D; 

ABCDE

B1

B2

F

 

Mynd 24 Fyrirkomulag rýma færanlegrar sláturstöðvar. A. Deyfing/aflífun, B. Fláning, B1. 
Hreinlætisaðstaða, B2. Vinnslurými, C. Innanúrtaka/snyrting/Heilbrigðisskoðun/Vigtun/Vinnsla, D. 
Forkælir, E. Kælirými, F.Tæknirými. 

Fyrirkomulag banarýmis 

Þar sem gert er ráð fyrir því að stöðin geti tekið til slátrunar stórgripi s.s. naut þarf að miða 

hönnun lyftubúnaðar banarýmisins með þyngd slíkra tegundar í huga. Nautgripir geta verið 

um 600-800 kg að þyngd við slátrun. Til þess að tryggja að lyftubúnaðurinn ráði við slíka 

þyngd og jafnvel meiri verður reiknað með að tjakkar búnaðarins taki við um 25%. 

Tjakkarnir eru fjórir talsins og eru staðsettir í hverju horni lyftunnar. Þetta er gert til þess 

að tryggja jafna dreifingu álags, auk þess að stuðla að því að gangur lyftunnar sé sem 

mýkstur. 

1, 25
4tjakkur

m gF ⋅ =  
 

           (4.1) 

Því er sá kraftur sem verkar á hvern tjakk fyrir sig u.þ.b.  2452 N. 

Þar sem útslag tjakkanna er talsvert langt, eða rúmlega 1 m, má jafnvel sjá fyrir sér að hægt 

sé að koma fyrir svokölluðum „teleskópískum“ tjökkum sem falla saman og fer minna 

fyrir. Á lyftubúnaðinum eru tvö hlið sem leiða sláturdýrin inn og út úr banarýminu. Þetta er 

gert til þess að tryggja öryggi manna og dýra. Á Myndum 25 má sjá 

fyrirkomulagsteikningar af umbúnaði lyftunnar; 
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Mynd 25 Fyrirkomulag banarýmis 

 

 

4.2.5 Neysluvatn og frárennsli 

Eins og fram hefur komið þá þarf allt vatn sem notað er við slátrunina að vera af tilteknum 

neyslugæðum, fengið úr vottuðum vatnsbólum (reglugerð nr. 461/2003). Sé aðgengi að 

slíku vatni ekki fyrir hendi á þeim stað sem slátrun fer fram er vagninn útbúinn vatnstanki 

þar sem geymt er vatn sem uppfyllir fyrrnefndar kröfur. Vatninu úr tanknum er síða dælt úr 

honum með þar til gerðri dælu til notkunarstaða sem eru þrír í hvoru rými fyrir sig, þ.e. 

fyrir skolun, vaska og hnífahreinsikör. Í salernisaðstöðu stöðvarinnar eru sömuleiðis úrtök 

fyrir vask og salerni. Það vatn sem notað er til sótthreinsunar á verkfærum s.s. hnífum skal 

hitað upp í 82°C samkvæmt reglugerð nr. 461/2003 og þarf því stöðin að vera útbúin 

vatnshitara. Heita vatninu frá varmaskiptinum er veitt um 1 tommu einangraðar stállagnir. 

Þá er kúlulokum komið fyrir á hverri grein lagnakerfisins. Fyrirkomulag vatnslagna má sjá 

á Mynd 26; 
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Frárennslis-
tankurNeysluvatn

Neysluvatns- 
tankur

Vatnsdæla

Varmaskiptir

 

Mynd 26 Vatnskerfi og frárennsli færanlegrar sláturstöðvar 

Frárennsli er svo komið fyrir í hverju rými stöðvarinnar að undanskildu tæknirými og er 

frárennslisvatninu veitt í safntank sem er áfastur stöðinni. 

4.2.6 Kælikerfi 

Hlutverk kælirýmisins er að kæla afurðir stöðvarinnar niður í 0-4°C sem og að gæta þess 

að fylgja dauðastirðnunarferlinu til þess að tryggja gæði (Guðjón Þorkelsson, o.fl., 2009). 

Mikilvægt er að huga vel að fyrirkomulagi og frágangi kælirýmisins þar sem það hefur 

mikla orkuþörf. Því er mikilvægt að rýmið sé vel einangrað og að reynt sé að takmarka alla 

umferð um það til þess að draga úr varmatapi. 

Eins og komið hefur fram í kafla 4.2.4, þar sem gerð var grein fyrir fyrirkomulagi rýmis 

sláturstöðvarinnar, er gert ráð fyrir tvöföldum kæliklefa. Þetta er gert til þess að tryggja 

gæði afurða. Í stað þess að vera með eitt kælirými, þar sem heitir skrokkar koma jafnt og 

þétt yfir daginn til kælingar með tilheyrandi hitastigssveiflum og rýrnun því samfara, er 

gert ráð fyrir forkælingarrými. 

Í reglugerð nr. 461/2003 segir að hefja skuli kælingu strax að lokinni slátrun og að innan 

sólarhrings skuli kjarnhitastig vera komið niður í a.m.k. 4°C. Sé dagsslátrun týnd jöfnum 

höndum inn í sama rými og kælingin fer fram er óvíst hvort þessum kröfum sé fyllilega 

mætt. Því er nauðsynlegt fyrir sláturstöðina að vera útbúin forkælingarrými. Þó verður 

einnig að gæta þess að kælingin sé ekki of hröð því þá er hætt við svokallaðri 

kæliherpingu. Kæliherping er galli sem orsakast af því að dauðastirðnun fer fram við of 

lágt hitastig og veldur því að samdráttur vöðvanna verður mjög sterkur og hægir á eða 
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stöðvar dauðastirðnunarferlið. Afleiðingar kæliherpingar eru þær helstar að kjötið verður 

seigt,.Mælingar hafa sýnt að hefjist dauðastirðnun við hitastig á milli 14-19°C verði 

vöðvasamdráttur minnstur (Ásbjörn Jónsson o.fl., 2007). 

Afkastageta rýmisins miðast við að geta kælt 40 lambaskrokka ásamt þeim hliðarafurðum 

sem til falla. Auk þess þarf að gera ráð fyrir því að úrgangur sem til fellur fylgi kælirýminu 

á leið sinni til förgunar. Tafla 7. sýnir þær forsendur sem liggja til grundvallar í 

stærðarútreikningum kælikerfisins, auk þess sem Mynd 27 sýna fyrirkomulag skrokka í 

kæli auk stærðar rýmisins; 

Tafla 7 Hönnunarforsendur kælirýmis 

Þáttur Stærð 
Fjöldi skrokka 40 stk 
Meðalþyngd skrokks 16 kg 
Meðalþyngd hliðarafurða og 
úrgangs per skrokk 15 kg 
Innihitastig 0°C 
Útihitastig 20°C 
Flatarmál rýmis 47,4 m2 

Rúmmál rýmis 21,7 m3 

Þykkt einangrunar 0,1m 
Þykkt álklæðningar 1,5mm 
Þykkt stálklæðningar 1,5m 
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Mynd 27 Fyrirkomulag skrokka í kælirými 

 

 

 

Gert er ráð fyrir óhagstæðustu aðstæðum í útreikningum á kælikerfinu, þ.e. að 40 skrokkar 

í stærra lagi séu innan rýmisins og eini úrgangurinn sem ekki fer með stöðinni frá 

sláturstað sé skítur og hálfmelt fæða úr meltingarvegi. 

Fyrst er fundinn mesti mögulegi hitastigsmunur milli útihitastigs og hitastig innan 

stöðvarinnar en hann miðar við að í kælirýminu sé hitastigið 0°C og að útihitastig sé 20°C. 

i oT T T∆ = −             (4.2) 

Flatarmál rýmisins er fundið með því að leggja saman alla þá fleti sem afmarka rýmið. 

/heild veggir gólf loft gaflA A A A= + +

 

         (4.3) 

Kælirýmið er klætt að innan með áli. Þá kemur einangrun og svo er ytra byrði klefans úr 

stáli. Finna þarf varmaleiðnistuðla (k) hvers efnis fyrir sig og þá má finna varmaviðnám í 

gegnum hvern þverskurðarflöt rýmisins með jöfnu (4.4.)

 
h

xR
k A
∆

=
⋅

             (4.4) 
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Þegar búið er að reikna varmaviðnámið er loks hægt að finna hvert varmatapið gegnum 

veggi stöðvarinnar er  

Tq
R

∆
=

∑
             (4.5) 

Miðað við óhagstæðustu aðstæður reiknast varmatap í gegnum veggi rýmisins sem 379,2 
W.

 
Í hvert skipti og hurðin er opnuð inn í kælirýmið tapast varmi út um hurðaropið. Á Mynd 

29 má sjá hvernig varmastreymi í gegnum hurðarop hagar sér (Stoecker, W., 1998); 

Hlýtt umverfi

H

Kælirými

Loftþéttleiki, 
Lofthitastig, t
Loftvermi (enthalpy), ha

ρ

,  ,  i i ait hρ ,  ,  o o aot hρ

 

Mynd 28 Varmatöp um hurðarop (Stoecker, 1998) 

Sú jafna sem einna mest er notuð þegar reikna á varmatap í kælirými í gegnum hurðarop er 

jafna Gosney og Olama (jafna 4.6) en hún er notuð til þess að reikna loftflæði í gegnum 

opið (Stoecker, W., 1998). 

2
3

1
2

inf 1
3

2

1

i o

i i

o

Q C A H ρ ρ
ρ ρ

ρ

 
  −  =       +  

  

       (4.6) 
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Til þess að geta beitt jöfnunni þarf að finna ρ stuðla fyrir annarsvegar kalda loftið og 

hinsvegar heita loftið. Þessa stuðla er að finna í töflum (Cengel, Y. og Boles, M., 2007). Þá 

er Cinf  svokallaður íferðarstuðull og hefur gildið 0,692 m
s (Cengel, Y. og Boles, M., 

2007). Með innsetningu í jöfnu 4.6. fæst loftflæði sem nemur 0,614 
3m

s  

Þegar búið að finna hvert loftflæðið gegnum hurðaropið er má reikna massastreymi loftsins 

en það er gert með því að finna margfeldi loftflæðisins og meðaltalsgildi loftþéttleika heita 

og kalda loftsins (Stoecker, W., 1998). 

2
o im Q ρ ρ• + =  

 
            (4.7) 

Massastreymið reynist vera 0,767 kg
s  og þá er aflþörfin vegna loftskipta við 

hurðaropnun í kæligeymslunni að lokum fengin með því að margfalda massastreymið með 

mismuninum á vermisgildum heita og kalda loftsins. 

( ), ,a o a iq m h h
•

= −             (4.8) 

Hafa ber í huga að gildið sem fæst með útreikningum hér fyrir ofan er miðað við að engin 

fyrirstaða sé milli rýma s.s. hurð eða plaststrimlar. Vegna þessa fæst gríðarlega hátt gildi 

eða 17,4 kW. Rannsóknir hafa hinsvegar sýnt fram á að með því einfaldlega að setja 

plaststrimla í hurðaropið megi lækka varmatöpin um allt að 90% (Stoecker, W., 1998). Þar 

sem kælirými sláturstöðvarinnar er lokað með einangraðri hurð og hún opnuð u.þ.b. 4-6 

sinnum á klukkutíma er gert ráð fyrir að draga megi úr varmatapi um 85% og rauntapið 

nemi því um 2,61 kW. 

Einn stærsti þátturinn í stærðaákvörðun kælirýmisins er áætlun á varmatapi vegna 

niðurkælingar afurða (Stoecker, W., 1998). 

pm c T
Q

t
⋅ ⋅∆

=             (4.9) 

Ef miðað er við hámarksafköst þ.e. 40 skrokkar þá eru það um 1,4 tonn (Ásbjörn Jónsson 

og Óli Þ. Hilmarsson, 2007) af 35°C heitum massa sem þarfnast niðurkælinga að 0°C. 

Samkvæmt reglugerð 461/2003 þurfa afurðirnar að ná geymsluhitastigi innan 24 
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klukkustunda frá því að kæling hefst. Með innsetningu í jöfn 4.9 fæst aflþörf vegna 

niðurkælingar afurða sem samsvarar 2,6 kW  

Í handbók um hönnun kælikerfa segir að til þess að meta varmatap frá viðveru starfsfólks í 

kælirými sem er 0°C megi gera ráð fyrir að þau nemi um 270W
klst (Stoecker, W., 1998). 

Þessi tala miðast hinsvegar við stöðuga viðveru einstaklingsins innan rýmisins. Til þess að 

meta tap sökum þessa fyrir sláturstöðina má gera ráð fyrir að sá tími sem það tekur að 

koma einum skrokk fyrir sé á bilinu 2-4 mínútur. Ef gert er ráð fyrir óhagstæðustu 

aðstæðum þá er það viðvera sem nemur um 160 mínútum á sláturdag. Það samsvarar 432 

W í varmatapi. 

Þegar þessar útreiknuðu stærðir eru teknar saman er heildaraflþörf vegna kælirýmisins 

6,06kW. 

4.2.7 Vélbúnaður 

Sá vélbúnaður sem nauðsynlegur er sláturstöðinni snýr fyrst og fremst að aflþörf hennar. 

Tafla 8 sýnir hvar listaðir eru upp þeir helstu hlutir sem nauðsynlegir eru starfsseminni; 

Tafla 8 Vélbúnaður sláturstöðvarinnar 

Íhlutur Notkun 
Aflvél Knýja stöðina þegar þriggja fasa rafmagn er ekki tiltækt 
Rafmagnstalía Notuð til þess að ná skrokknum úr gærunni 
Vigtar Löggiltar vigtar til þess að vigta skrokka og hliðarafurðir 
Hnífahreinsikö
 

Tvö box fyrir hvort vinnslusvæði til þess að hreinsa skurðarhnífa 
Bandsög Notuð til þess að hluta í sundur skrokka 
Pökkunarvél  Notuð til þess að pakka vörum í lofttæmdar plastumbúðir 
 

Þar sem allsendis óvíst er að alltaf sé aðgengi að þriggja fasa rafmagni þarf að vera 

nægjanlega stór aflvél til þess að tryggja stöðinni nægjanlega raforku til þess að viðhalda 

starfsseminni. Þar sem kælirými stöðvarinnar er sá hluti hennar sem þarfnast mestrar orku, 

miðast stærð aflvélarinnar að verulegu leyti við stærð kælikerfisins. Í kaflanum hér á undan 

var reiknuð aflþörf kælikerfisins, sem reyndist vera 6,06 kW. Til viðbótar við það er um að 

ræða afl sem þarf til vegna ljósabúnaðar, auk boxa fyrir hnífahreinsun sem hita vatn af 
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neysluvatnsgæðum upp í 82°C. Á Mynd 30 má sjá hvernig hreinsibox fyrir skurðarhnífa 

getur litið út; 

 

Mynd 29 Hnífabox 

Hnífabox hengist á vegg og er úr ryðfríu stáli og er með ½“ vatnsinntaki og ¾“ frárennsli. 

Við boxið er tengt rafmagns hitald (element) sem er 1 kW að stærð. Stærðir hnífaboxins 

eru 200 x 125 x 648 mm að utanmáli. Þau eru fjögur talsins í stöðinni (2 á hvoru svæði) og 

þurfa þ.a.l. afl sem nemur 4 kW. 

Gert er ráð fyrir því að lýsing stöðvarinnar sé með þeim hætti að hún sé nægjanleg til þess 

að vel sé unnt sé að greina skít á afurðunum, en í reglugerð 461/2003 er kveðið á um slíkt. 

Í hverju rými stöðvarinnar eru fjögur ljós með 18 W flúrperu og þ.a.l má gera ráð fyrir 

aflþörf sem nemur um 300 W vegna þeirra. Jafnframt þarf að tryggja að loftgæði 

vinnurýmisins séu fullnægjandi og er því staðsett ein vifta í hverjum rými en stærð hverrar 

viftu er 79 W og getur fjarlægt sem nemur 
3

355m
klst . Heildar aflþörf vegna ljósa og 

loftskipta er því um 0,55 kW. 

Útreiknuð aflþörf stöðvarinnar er því um 10,6 kW, en til þess að tryggja að nægjanlegt afl 

sé ávallt fyrir hendi er gert ráð fyrir því að aflvél stöðvarinnar sé 12 kW að stærð. Tafla9 

tekur svo saman niðurstöður orkuútreikninga; 
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Tafla 9 Orkunotkun færanlegrar sláturstöðvar 

Orkunotkun (kW) 
Varmatap um veggi 0,38 
Varmatap vegna 
hurðaropnana 2,61 
Niðurkæling skrokka 2,6 
Varmatap vegna starfsfólks 0,43 
Hnífakör (4 stk.) 4 
Ljósabúnaður og loftræsting 0,55 
Samtals 10,57 
 

4.3 Hermun vinnsluferlis 
Þegar herma á tiltekið ferli er mikilvægt að byrja á því að horfa á heildarmyndina og brjóta 

hana svo niður í smærri einingar. Segja má að ferlið við að smíða heilsteypt líkan sem 

skilar marktækum niðurstöðum skiptist niður í fimm megin þrep (Simul8 Corporation, 

e.d.); 

1. Ákvörðun um tilgangi hermunar og hvaða mælikvarða skal nota 

• Á þessum frumstigum líkangerðarinnar þarf að ákveða hvaða kerfi skal 

hermt og hvernig það skuli uppbyggt. Þá þarf að skilgreina hvaða þættir 

ferlisins skuli kannaðir og meta hvað skuli prófað og til hvers. Á þessu 

frumstigi er heildarferlinu skipt niður í einstaka verkþætti og flæði í gegnum 

kerið skilgreint gróflega. Í þessu tilfelli er það lítil sláturlína sem byggir á 

verkþáttum verkferilsins á Mynd 21 og er markmið hermunar að greina 

afköst, nauðsynlega mannaflaþörf og flöskuhálsa í kerfinu. 

2. Smíði frumlíkans 

• Hér er líkanið sett upp eftir þeim verkþáttum og því vinnuflæði sem 

skilgreind hafa verið í þrepi 1. Að þessu stigi loknu inniheldur líkanið þær 

vinnustöðvar sem nauðsynlegar eru til þess að endurspegla virkni hins 

raunverulega kerfis og sannreynt hefur verið að flæði eininga í gegnum 
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kerfið sé rétt. Frumlíkanið fyrir sláturlínuna byggir á samspili vinnustöðva 

og raða á milli þeirra. Hver þáttur verkferilsins er skilgreindur sem 

vinnustöð og eru raðir staðsettar á milli þeirra. Með þeim hætti er hægt að 

fylgjast með hvort einhverjir flöskuhálsar myndist og hvernig flæðið í 

gegnum stöðina hegðar sér. Þá eru skilgreindi tveir vinnuhópar á línunni 

sem vinna hvor á sínu svæði. 

3. Fínstilling líkans 

• Í þessu þriðja þrepi þróunarferlisins fer fram nokkurskonar fínstilling 

líkansins. Hér er leitast eftir því að fá líkanið til þess að starfa eins og 

raunverulega kerfið sem herma á eftir. Hér er því byggt á greiningarvinnu á 

tímadreifingum einstakra verkþátta kerfisins auk þess sem aðföng s.s. 

starfsfólk eru skilgreind. Í lok þessa þreps hefur rétt virkni líkansins verið 

sannreynd með samanburði við hið raunverulega kerfi. Fyrirfram voru 

ákveðnar hugmyndir um á hvaða bili möguleg afköst stöðvarinnar gætu 

legið sem byggðust á reynslutölum annarra þjóða. Sú hugmynd var þó 

einungis höfð til hliðsjónar. Ákvörðun á tímadreifingum á einstaka 

verkþáttum var fengin með aðstoð sérfræðinga úr iðnaðinum þar sem ekki 

liggja fyrir nákvæmar tölur fyrir starfssemi sambærilegri þeirri og fram færi 

í færanlegri sláturstöð. Einungis stærri sláturhús búa yfir slíkum tölum og 

þ.s. starfssemi þeirra og verklag er umtalsvert frábrugðin henta slíkar tölur 

ekki líkaninu sem hér um ræðir. Þegar afkastatölur sem fengust við keyrslu 

á líkaninu fyrir sláturstöðina endurspegluðu reynslutölur var metið svo að 

líkanið væri tilbúið fyrir frekari prófanir. 

4. Breyttar forsendur prófaðar 

• Þegar sett eru upp hermilíkön er tilgangurinn vanalega sá að kanna hvaða 

áhrif breyttar forsendur hafa á hið raunverulega kerfi. Með þessu móti er 

t.a.m. hægt að kanna hvort breytt verklag hafi áhrif á afköst tiltekinnar 

framleiðslu án þess að fara í kostnaðarsamar aðgerðir. Það sem skoðað var í 

tilfelli sláturstöðvarinnar var fyrst og fremst hvernig breytilegur fjöldi 

starfsmanna við stöðina breytti afkastagetu hennar. 
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5. Niðurstöður og túlkun 

• Þegar sannreynt hefur verið að líkanið virki rétt í samanburði við 

raunverulegt kerfi er gott að taka niðurstöður miðað við keyrslu í gegnum 

það líkan og nota síðan til samanburðar við líkan með breyttum forsendum. 

Með því móti má auðvelda vinnuna við að fylgjast með breytingum í 

kerfinu. Eins og fram kom í skrefi 4 hér á undan voru það fyrst og fremst 

breytingar á starfsmannafjölda sem metnar voru í tilfelli sláturstöðvarinnar. 

Niðurstöðum hermunar verða gerð ítarleg skil í niðurstöðukafla 

verkefnisins. 

4.3.1 Greining helstu verkþátta vinnsluferlis 

Eftir að smíðað hafði verið flæðirit vinnsluferlisins var kominn grunnur fyrir greiningu á 

þeim verkþáttum sem sláturferlið felur í sér. Greiningin fólst í því að metið var hver 

tímadreifing hvers verkþáttar fyrir sig væri og hvernig vinnulagi væri háttað í gegnum 

stöðina. Þar sem ekki lágu fyrir rauntölur fyrir tímadreifingar verkþáttanna þurfti með 

einhverju móti að finna leið til þess að endurspegla raunveruleikann sem best. Þetta var 

gert með því að leiða saman þrjá fagaðila sem starfað hafa í faginu um langt skeið til þess 

að meta hverjar tímadreifingarnar í gegnum einfalda sláturlínu stöðvarinnar gætu verið. 

Niðurstöður samráðs fagaðila skiluðu loks Töflu 10 þar sem fram koma þær dreifingar sem 

notast var við; 



64 

 

Tafla 10 Tímadreifingar vinnuþátta (Guðjón Þorkelsson o.fl., 2011) 

Nr. Vinnustöð Dreifing 
 

Tími 
 1 Deyfing/aflífun Meðaltal 

 
0,3 

2 Blæðing Meðaltal 
 

2 
3 Afhausun Meðaltal 

 
0,3 

4 Fyrirrista Þríhyrningsdr. 
Lægri mörk 5 
Mode 7,5 
Efri mörk 10 

5 Afklipping fóta Meðaltal 
 

0,3 

6 Fláning Þríhyrningsdr. 
Lægri mörk 7 
Mode 10 
Efri mörk 13 

7 Innanúrtaka og 
aðskilnaður Þríhyrningsdr. 

Lægri mörk 8 
Mode 10 
Efri mörk 12 

8 Snyrting og þvottur Þríhyrningsdr. 
Lægri mörk 3 
Mode 4 
Efri mörk 5 

9 Vigtun og gæðamat Þríhyrningsdr. 
Lægri mörk 1 
Mode 2 
Efri mörk 3 

 

Eins og sést í töflunni hér að ofan er um að ræða tvær tegundir dreifinga, annarsvegar 

meðaltalsdreifingu með 25% frávikum og hinsvegar þríhyrningsdreifingar þar sem metin 

voru efri og neðri mörk tímalengda. Ferill dreifingarinnar er línulegur frá lággildi til 

miðgildis og frá miðgildi til hágildis. 

4.3.2 Smíði líkans 

Þegar líkanið var smíðað voru settar upp vinnustöðvar fyrir hvern verkþátt sláturferlisins. 

Þá var komið fyrir biðröðum á milli hverrar stöðvar. Sett var innkoma eininga inn í kerfið 

og útgangur út úr því. Ályktað var að á einum vinnudegi gæti kerfið afgreitt á bilinu 40-50 

kindur og því var dreifing á innkomu eininga látin vera 1 eining inn á 10 mínútna fresti að 

meðaltali sem samsvarar um 50 einingar á 9 klukkustunda vinnudegi.  

Þar sem ferlið fer eftir einfaldri beinni línu þurfti eingöngu að tengja á milli íhluta kerfisins 

til þess að setja upp flæði þess. Þá voru skilgreindi tveir vinnuhópar (slátrarar og 

starfsmenn) sem hvor um sig vann á sínu svæði. Þetta var gert með því að tengja hvorn 
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starfsmannahóp fyrir sig við tilteknar vinnustöðvar. Til þess að gera ráð fyrir matar- og 

kaffihléum voru settar upp vaktir fyrir hópana þar sem unnið var frá 8:00 til 12:00, frá 

12:30 til 15:00 og frá 15:15 til 18:00. Með þessu móti var hægt að koma inn í kerfið 

þessum „dauða“ tíma í starfsseminni. Á Mynd 31 má sjá skjámynd af líkaninu; 

 

Mynd 30 Skjámynd af hermilíkani 

4.3.3 Niðurstöður hermunar 

Eftir að lokið hafði verið við að stilla líkanið af þannig að flæði í gegnum það taldist 

eðlilegt að mati sérfræðinga var hafist handa við að kanna hvaða áhrif breytilegur fjöldi 

starfsmanna hefði á afkastagetu stöðvarinnar. Skoðaðar voru fjórar misjafnar samsetningar 

og má sjá niðurstöður þeirra í Töflum 11 og 12. Í Töflu 11 er skoðuð keyrsla yfir einn 

starfsdag og til samanburðar eru niðurstöður í Töflu 12 fengnar með keyrslu líkansins yfir 

mánaðar tímabil. Hafa ber í huga að þrátt fyrir að notkun hermilíkana geti verið nytsamleg 

og gefið vísbendingar um hvernig kerfi hegða sér eru tölvuvæddum líkönum af 

raunveruleikanum settar ákveðnar takmarkanir. Þær felast einna helst í ófyrirséðum þáttum 

hvort heldur sem er mannlegum og eða vélrænum. Því er æskilegt að líta ekki á 

niðurstöður hermunar sem algild sannindi, heldur eingöngu sem vísi að endurspeglun 

raunverulegra aðstæðna; 
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Tafla 11 Niðurstöður hermunar (einn sláturdagur) 

Fjöldi 
starfsmanna og 
hlutverk 

Meðal-nýting 
starfskrafta (%) 

Meðaltími í 
kerfi (mín) 

Meðalfjöldi 
sláturdýra 
(stk/dag) 

2 Slátrarar 88,0% 120,0 29,0 
1 Starfsmaður 94,2% 
1 Slátrari 97,9% 157,7 22,5 
2 Starfsmenn 35,8% 
2 Slátrarar 86,1% 50,8 40,8 
2 Starfsmenn 64,5% 
2 Slátrarar 88,0% 46,5 40,9 
3 Starfsmenn 44,0% 
3 Slátrarar 58,0% 44,5 41,1 
2 Starfsmenn 66,2% 

 

Í Töflu 11 sést að séu starfsmenn stöðvarinnar þrír talsins og vinni tveir þeirra við 

slátrunina og einn á hreina svæðinu myndast flöskuháls eftir fláninguna. Starfsmaðurinn á 

hreina svæðinu hefur ekki undan og heildarfjöldi sláturdýra að loknum 9 klukkustunda 

vinnudegi eru 29 talsins. Útkoman er enn verri ef slátrarinn starfar einn á móti tveimur 

almennum starfsmönnum. Þá detta afköstin niður í 22-23 skepnur á vinnudegi og nýting 

starfsmannanna tveggja á hreina svæðinu fellur niður í tæp 36% vegna þess að slátrarinn 

hefur ekki undan við að koma skrokkum til þeirra. 

Sé tveimur starfsmönnum komið fyrir á hvoru vinnusvæði sést hvernig afköstin snaraukast 

og komast með þeirri samsetningu 40 dýr í gegnum stöðina á einum vinnudegi. Þá minnkar 

meðaltími sláturdýrs í kerfinu um ríflega helming. 

Til þess að kanna hvort hægt væri að auka afköstin í gegnum stöðina með því að bæta við 

starfsmanni/mönnum voru reyndar tvær mismunandi útfærslur, annarsvegar að bæta við 

þriðja starfsmanninum á hreina svæðinu og hinsvegar með því að bæta við slátrara. Í ljós 

kemur að þessar breytingar á starfsmannafjölda hafa lítil sem engin áhrif á afkastagetu 

sláturstöðvarinnar. Það eina sem gerist er að nýting starfskrafta minnkar án þess að 

afköstin aukist nokkuð; 
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Tafla 12 Niðurstöður hermunnar (fjórar vikur) 

 Fjöldi 
starfsmanna og 
hlutverk 

Meðal-nýting 
starfskrafta (%) 

Meðaltími í 
kerfi (mín) 

Meðalfjöldi 
sláturdýra 
(stk/20 dagar) 

2 Slátrarar 91,2% 1492,2 585 
1 Starfsmaður 100% 
1 Slátrari 100% 2317,5 456 
2 Starfsmenn 38,5% 
2 Slátrarar 91,1% 46,3 835 
2 Starfsmenn 70,3% 
2 Slátrarar 91,2% 46,3 834 
3 Starfsmenn 46,9% 
3 Slátrarar 60,1% 44,3 833 
2 Starfsmenn 70,4% 

 

Í Töflu 12 sjást niðurstöður fyrir keyrslu hermilíkansins yfir eins mánaðar tímabil og ber 

þeim niðurstöðum vel saman við niðurstöðurnar fyrir dagskeyrsluna. Það má því draga þá 

ályktun af niðurstöðum hermunnar að ákjósanlegasti starfsmannafjöldi fyrir færanlega 

sláturstöð séu fjórir starfsmenn þar sem tveir vinna á óhreina svæðinu og tveir á því hreina. 

Jafnframt sést að miðað við stærð og umfang stöðvarinnar er hámarksfjöldi sláturdýra á 

einum sláturdegi í kringum 40 dýr, en það passar vel við þær tilgátur sem fram voru lagðar 

í upphafi og voru miðaðar við reynslu annarra þjóða. 

4.4 Arðsemismat og rekstrarlíkan 

4.4.1 Kostnaðaráætlun 

Til þess að meta kostnaðinn við smíði færanlegrar sláturstöðvar var útbúinn listi yfir 

einstaka íhluti stöðvarinnar. Þegar slíkur listi er kominn má gera gróft mat á kostnaði. Hafa 

ber í huga að nákvæmni slíkrar áætlunar er ekki mikil og má gera ráð fyrir að endanlegur 

kostnaður geti farið allt að 50% yfir magntöluáætlun (Hendricksson, C., 2008). Eftir því 

sem hönnun stöðvarinnar varð ítarlegri bættist við íhlutalistann og hafist var handa við að 

leita eftir tilboðum í stærri hluti s.s. aflgjafa, dráttarvagn, kælikerfi o.fl. Að lokinni þeirri 

vinnu má segja að kominn sé hinn þokkalegasti vísir að kostnaðaráætlun. Sé tekið mið af 

Mynd 32 má fastlega gera ráð fyrir því að kostnaður vegna smíði á færanlegri sláturstöð 

geti farið allt að 15-20% fram úr áætlun, en jafnframt geti kostnaðurinn farið allt að 10% 

undir áætlun (Hendricksson, C., 2008); 
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Mynd 31 Stig kostnaðaráætlunargerðar (Harkema, 2003) 

Þegar kostnaðaráætlunin fyrir færanlega sláturstöð var sett saman var byrjað á því að telja 

til stærstu hlutina og vinna svo útfrá þeim samhliða hönnuninni. Þegar hönnunin fór að 

taka á sig mynd tók kostnaðaráætlunin að skýrast og nákvæmni hennar að aukast.  

Tafla 13 sýnir hvernig heildarkostnaður stöðvarinnar er brotinn niður en tekið skal fram að 

ítarlegri áætlun má finna í viðauka E. Í töflunni má jafnframt sjá að stærstu 

kostnaðarliðirnir eru bíllinn, vinnslurýmið kælikerfið og aflgjafinn. Ástæða þess að 

kostnaður vegna vinnslurýmisins er svo hár er að allur efniskostnaður vegna smíði á 

undirvagni, kassans sem hýsir stöðina gólfefni, milliveggir, brautir í loft o.s.frv. fellur 

innan þess. Við mat á kostnaði vegna smíðinnar á stöðinni er miðað við að hann sé 40% af 

efniskostnaði og þá er jafnframt gert ráð fyrir 15% ófyrirséðum kostnaði (Hendricksson, 

C., 2008). Heildarkostnaður stöðvarinnar nemur því tæplega 21,5 milljónum króna; 
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Tafla 13 Kostnaðaráætlun fyrir færanlega sláturstöð 

Íhlutur Verð (kr) 
Bíll 3.500.000 
Vinnslurými 3.377.497 
Starfsmannarými 139.779 
Rafmagn 154.180 
Kælikerfi 2.995.750 

Vinnslurými 934.000 
Kælirými 2.061.750 

Neysluvatn 436.767 
Frárennsli 99.325 
Loftræstikerfi 84.600 
Aflgjafi 1.876.225 
Ýmislegt 2.410.746 
Efniskostnaður 11.574.869 
Kostnaður vegna smíði (40% af efniskostnaði) 4.269.948 
Annar ófyrirséður kostnaður (15%) 1.736.948 
Heildarkostnaður (vagn og bíll) 21.441.047 

 

4.4.2 Rekstarlíkan og núvirðisútreikningar 

Þegar lokið hefur verið við að áætla kostnað vegna hönnunar og smíði stöðvarinnar auk 

þess sem niðurstöður hermilíkansins liggja fyrir eru komnar haldbærar forsendur til þess að 

setja upp raunhæfa rekstraráætlun. Til þess að niðurstöður þessa verkefnis gætu nýst sem 

best var sett upp líkan fyrir rekstur færanlegrar sláturstöðvar þar sem hægt er að breyta 

tilteknum forsendum sem geta verið misjafnar milli aðila s.s. hlutfall eiginfjár í kostnaði, 

mismunandi afurðaverð, mismunandi samsetning á fjölda sláturdýra o.s.frv. 

Rekstrarlíkanið er að finna í heild sinni í viðauka G. Í Töflu 14 má sjá þær forsendur sem 

notaðar voru í útreikningunum; 
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Tafla 14 Forsendur tekna í rekstrarútreikningum 

Tegund 
Fjöldi 

skrokka/viku 
Tekjur/skrokk 

(ÍSK) 
Skilaverð til 
bónda (ÍSK) 

Sláturdagar/ 
viku 

Sláturvikur/
ár 

Lömb 192 13.500 8.240 4 14 
Fullorðið fé 160 10.750 2.990 4 14 
Nautgripir 64 95.000 53.000 2 24 
Folöld 64 52.200 22.500 2 24 
 

Að baki líkaninu liggur kostnaðaráætlunin sem nemur 21.441.047 ÍSK og er það svo 

hlutfall eiginfjár í fjárfestingarkostnaði sem ræður lánsþörfinni. Eins og áður hefur verið 

nefnt má leika sér með slíka þætti í rekstrarlíkaninu en í því tilfelli sem hér var gerð grein 

fyrir var gerð tilraun til þess að láta uppsetningu forsendna endurspegla raunveruleika 

íslenskra bænda á sem bestan hátt. Hafa ber í huga að í þessu dæmi er gert ráð fyrir því að 

eigendur sláturstöðvarinnar kaupi sláturdýrin af bændum og selji afurðirnar sjálfir. 

Gert var ráð fyrir því að tekin séu lán til þess að fjármagna kaupin á sláturvagninum og 

dráttarbílnum. Þá er gert ráð fyrir því að taka þurfi afurðalán til þess að standa straum af 

kostnaði til bænda fyrir búfé sitt. Tafla 15 sýnir hvernig lánafyrirkomulagi er háttað í þessu 

tiltekna dæmi; 

Tafla 15 Lánaáætlun 

  
Lánshlutfa

ll (%) 
Lánsupphæð 

(kr) 
Greiðslutími 

(ár) 
Vaxtarstig 

(%) 
Ársgreiðslur 

(kr/ár) 
Sláturvagn 75 8.102.408 10 7 1.153.601 
Dráttarbíll 65 2.275.000 5 8 569.788 
Afurðalán 70 13.324.080 10 8 1.937.543 
 

Gert er ráð fyrir því að hægt sé að slátra 40 lömbum á dag sbr. niðurstöður hermilíkans, að 

slátrað sé 4 daga vikunnar og að sauðfjársláturtíminn standi yfir í 14 vikur á ári. Þá er gert 

ráð fyrir því að utan sauðfjársláturtíma nýtist stöðin við slátrun á stórgripum s.s. nautum og 

hrossum. Í dæminu er gert ráð fyrir því að í 25 vikur á ári þar sem slátrað er 2 daga í viku 

fari fram vikuslátrun sem nemur 5 nautum og 2 hrossum. Þessi slátrun myndi skila tekjum 

sem samsvara 19.951.240 ÍSK en þessar tekjur gera ráð fyrir því að sláturstöðin kaupi 
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dýrin af bændum og selji síðan afurðirnar. Jafnframt er gert ráð fyrir því að reynt sé að 

nýta sem mest af hliðarafurðum til þess að draga úr förgunarkostnaði og stuðla að frekari 

virðisaukningu. Miðað við 10-30% nýtingu á hliðarafurðum (misjafnt eftir tegundum) væri 

hægt að gera ráð fyrir tæplega rúmlega tveggja milljóna króna tekjuaukningu á 

ársgrundvelli. Tafla 16 sýnir þann fjölda sláturdýra sem slátrað er á einu ári og tekjurnar 

sem af afurðasölunni hljótast; 

 

Tafla 16 Fjöldi sláturdýra eftir tegundum og tekjur 

Tegund Fjöldi 
Tekjur 

(ÍSK) 
Lömb 2254 11.856.040 
Fullorðið fé 210 1.629.600 
Nautgripir 120 5.040.000 
Hross 48 1.425.600 
 

Á móti innkomu tekna koma ýmsir misstórir kostnaðarliðir. Rekstrarkostnaður 

samanstendur af launakostnaði, orkukostnaði, rekstrarvörukostnaði auk kostnaðarliðsins 

annar kostnaður þar sem viðhald, tryggingar, úrgangslosun o.s.frv. fellur undir. Þá er fastur 

kostnaður aðallega fólgin í árlegum lánaniðurgreiðslum auk almennrar gjaldtöku vegna 

rekstursins. Þegar lagður er saman rekstrarkostnaður og fastur kostnaður nemur 

heildarkostnaður vegna starfsseminnar 22.352.963 ÍSK. Þetta gerir það að verkum að 

hagnaður starfsseminnar er í þessu dæmi neikvæður um tæplega 300.000 ÍSK. Helstu 

niðurstöður rekstrarútreikningana má sjá í Töflu 17; 

Tafla 17 Niðurstöður rekstrarútreikninga 

Heildartekjur 22.058.031 
Heildarkostnaður á ári 22.352.963 

Breytilegur kostnaður 17.706.177 
Fastur kostnaður 4.646.786 

Árstekjur (Nettó) -294.933 
 

Það er því ljóst af þessu litla en e.t.v. raunhæfa dæmi að rekstur færanlegrar sláturstöðvar 

er vissulega kostnaðarsamur en þó getur reksturinn verið ansi nærri því að standa undir sér. 
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Þess vegna mætti velta því fyrir sér hvort ekki mætti auka enn frekar á nýtingu 

stöðvarinnar utan sláturtíma með einhverskonar fullvinnslu. 

Núvirðing fjárfestingar 

Að lokum er síðan fjárfestingin og reksturinn núvirtur með því að reikna með tilteknum 

vexti starfseminnar næstu 10 árin. Til þess að hægt sé að núvirða að tilteknum tíma þarf að 

reikna meðaltals fjármagnstekjukostnað (Weighted Average Cost of Capital, WACC). Við 

þessa útreikninga er notast við eftirandi jöfnu; 

( )1e d c
E DWACC r r T

D E D E
   = + −   + +   

        (4.10) 

( )e f m fr r r rβ= + −             (4.11) 

Tafla 18 sýnir svo hvaða breytur eru notaðar við útreikninga núvirðs. 

Tafla 18 Breytur í útreikningum núvirðingar 

E Markaðsvirði eiginfjár  
D Virði skulda 
re Ávöxtun eiginfjár 
rf Áhættulausir vextir 
β Beta stuðull 
rm Markaðsávöxtun 
rd Vextir á skuldum 
Tc Tekjuskattur 
 

Þar sem reksturinn hefur ekkert raunverulegt markaðsvirði er virði eiginfjár fundið með 

því að draga væntar skuldir frá væntu virði eigna. Gert er ráð fyrir 5% vöxtum á skuldum 

og til að finna vænta ávöxtun eigin fjár var ályktað um allar lykilstærðir. Þar sem 

hlutabréfamarkaður á Íslandi er í dag afar lítið virkur er ómögulegt að reikna Beta 

stuðulinn  en  hóflega vænt ávöxtun eigin fjár var metin 12% vegna þess að um 

áhættufjárfestingu er að ræða. Samtala núvirts sjóðsflæðis er virði gefur síðan útreiknað 

núvirði rekstursins og er fundinn með eftirfarandi jöfnu þar sem g er eilífðarávöxtun og 

FCF táknar frjálst sjóðsstreymi. 
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Gert er ráð fyrir hóflegum vexti, en hann nemur 3% á ársgrundvelli. Þá er gert ráð fyrir 5% 

verðbólgu á tímabilinu þrátt fyrir að verðbólguspár Seðlabanka Íslands hafi 2,5% 

verðbólgu að markmiði (Seðlabanki Íslands, 2012). Ástæða þess að gert er ráð fyrir 5% 

verðbólgu í útreikningum er sú að frá árinu 2000 hefur verðbólga verið að meðaltali 5,97% 

(Landsbankinn, 2012). Núvirðisútreikningarnir byggja á niðurstöðum rekstrarlíkansins og 

sýnir Tafla 19 niðurstöður útreikninga en í viðauka G er tafla þar sem þeir koma fram. 

Tafla 19 Reiknað núvirði rekstursins 

Núvirði reksturs 30.711.017 
Eilífðarvöxtur (g) 2,0% 

WACC 7,42% 
Heildarskuldir (DV) 24.821.488 

Virði eiginfjár 5.889.529 
 

Af þessum útreikningum sést að virði eiginfjár nemur 5.889.529 ÍSK, sem er litlu minna en 

ályktað var að yrði við upphaf rekstursins. Þetta sýnir að reksturinn er afar viðkvæmur 

fjárhagslega en sé vel að honum staðið geti hann verið nærri því að standa undir sér. Hér 

ber engu að síður að hafa í huga að í útreikningum þessum eru afar margir óvissuþættir og 

eru þeir þ.a.l. ekki algildir. Þeir geta hinsvegar gefið ákveðnar vísbendingar um mögulega 

afkomu rekstursins. 
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5 Samantekt, umræður og lokaorð 
Í þessu verkefni hefur verið leitað svara við spurningunum hvort innleiðing á færanlegum 

sláturstöðvum sé fýsilegur kostur í landbúnaðarumhverfi Íslands auk þess hvernig standa 

megi að hönnun og smíði slíkrar stöðvar. Við svaraleitina var notuð verkfræðileg nálgun á 

þá fjóra meginþætti sem nauðsynlegir eru, þ.e.; 

1. Fýsileiki (viðhorfskönnun og SVÓT greining) 

2. Hönnun 

3. Hermun 

4. Arðsemi 

Í ljós kom við lok vinnu fýsileikagreiningarinnar að umtalsverður áhugi er meðal 

sauðfjárbænda á innleiðingu á nýjum lausnum þegar kemur að slátrun búfé þeirra, 

jafnframt að umtalsverður vöxtur hefur verið í heimavinnslu bænda á eigin afurðum. 

Þessar niðurstöður auk þess að markaðir fyrir héraðsbundnar afurðir beint frá býli hafa 

vaxið ört í hinum vestræna heimi undanfarin ár og að það glittir í sambærilega þróun á 

Íslandi, gefa ákveðnar vísbendingar um að úrræði á borð við færanlegar sláturstöðvar geti 

verið fýsilegur kostur hérlendis. 

Dregin var upp mynd af möguleikum og hindrunum í starfrækslu færanlegra sláturstöðva 

með SVÓT greiningu. Þar kom einna helst fram að tækifærin virðast svo sannarlega vera 

til staðar ef horft er til þróunar í sambærilegum málefnum hjá öðrum þjóðum, en jafnframt 

er gríðarlega mikilvægt að skapa sér sérstöðu með vönduðum vinnubrögðum við 

framköllun á hágæðavöru. Hinir neikvæðu þættir greiningarinnar eru þrír sem vega þyngst 

og eru fjármögnun, samkeppni, stærðartakmarkanir stöðvarinnar, flækjustig vegna 

opinbers heilbrigðiseftirlits og úrgangsmeðhöndlun. Líta má svo á að í raun séu 

stærðatakmarkanirnar í fullkomnu samræmi við hugmyndafræði smáframleiðslu og þ.a.l. 

sé í raun engin fyrirstaða fólgin í þeim. Þá er það einungis spurning um útfærslu á löggjöf 

hvernig aðkomu heilbrigðisyfirvalda er háttað, en líkt og kom fram í kafla um 
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Evrópulöggjöf um færanlegar sláturstöðvar er í höndum hvers aðildarlands að útfæra sínar 

eigin reglur um starfssemi færanlegra sláturstöðva. 

Hönnun stöðvarinnar byggir síðan á niðurstöðum áðurgreindrar greiningarvinnu auk þess 

sem lögbundnar kröfur til starfseminnar eru ráðandi í öllu hönnunarferlinu. Hönnunin nær 

yfir bæði tæknilega útfærslu lausnarinnar auk þess að hún gerir grein fyrir verklagi við 

starfrækslu stöðvarinnar.  

Ein af þeim forsendum sem notaðar eru sem innlegg í rekstrarlíkan fyrir stöðina eru 

afkastageta og mannaflaþörf hennar. Niðurstöður hermilíkans sem smíðað var og 

endurspeglar starfsemi stöðvarinnar sýndu að afköst hennar er takmörkuð við u.þ.b. 40 

lömb á 8 klukkustunda vinnudegi. Þá sýna niðurstöðurnar sömuleiðis að ákjósanlegasta 

mannaflasamsetningin er sú að fjórir starfsmenn vinni við stöðina sem vinni á tveimur 

aðskildum svæðum. Sé starfsmannafjöldi aukinn er ávinningurinn lítill sem enginn, það 

sem gerist er að nýtingarhlutfall starfskrafta minnkar. 

Eftir að lokið hafði verið við að lista upp þá kostnaðarliði sem smíði á sláturstöðinni felur í 

sér og áætla verð á einstaka íhluti kom í ljós að fjárfestingin er töluverð eða tæplega 21,5 

milljónir króna. Til þess að meta hvort slík fjárfesting gæti mögulega reynst fjárhagslega 

hagkvæm þurfti að setja upp líkan sem gæti endurspeglað rekstrarform stöðvarinnar. Þar 

sem margvíslegar forsendur líkansins geta verið breytilegar milli einstaklinga er gert ráð 

fyrir því hægt sé að breyta forsendum þess á einfaldan hátt og kanna með því hvaða áhrif 

mismunandi forsendum hafa á niðurstöður.  

Til þess að meta hvort raunhæfar rekstarforsendur væru til staðar fyrir stöðina voru settar 

inn í líkanið forsendur sem að mati sérfróðra aðila gætu endurspegla hóflegt og raunhæft 

tilfelli. Niðurstöðurnar sem líkanið skilaði voru þær að miðað við gefnar forsendur sem 

finna má í viðauka F gefa til kynna að rekstur færanlegrar sláturstöðvar sé í raun á mörkum 

þess að standa undir sér. Þegar skoðaður er mismunur tekna og kostnaðar á ársgrundvelli 

kemur í ljós að tæplega 300.000 króna tap er á rekstrinum. Þó er vert að hafa í huga að í 

því tilfelli sem þessar niðurstöður byggja á er stöðin í notkun við sláturstörf 38 vikur 

ársins. Það þýðir að mögulegt er að nýta stöðina til annarra hluta s.s. kjötvinnslu eitthvað 

af þeim 14 vikum sem þarna standa útfyrir. Með því væri mögulegt að rétta af þennan 

rekstrarhalla og jafnvel skila einhverjum hagnaði. 
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Þó ber að hafa í huga að takmarkanir spálíkana geta verið umtalsverða þar sem erfitt getur 

reynst að taka tillit til ófyrirséðra og óviðráðanlegra þátta s.s. efnahagslegu og pólitísku 

umhverfi hverju sinni. Það er því mikilvægt að líta á niðurstöður sambærilegar þeim sem 

hefur verið gert grein fyrir í verkefni þessu sem tilraun til þess að endurspegla 

raunveruleikann eins og hann blasir við á tilteknum tíma. Niðurstöðurnar geta gefið 

vísbendingar um vænta útkomu reksturs á færanlegri sláturstöð og má nýta til stuðnings 

við ákvarðanatöku. 

5.1 Umræður og næstu skref 
Það eru margir fletir sem hafa verið til umfjöllunar í verkefni þessu og ljóst á þeim áhuga 

sem því hefur verið sýnt af utanaðkomandi aðilum að umtalsverður áhugi er meðal fólks á 

smáskalaframleiðslu kjötafurða. Vert er að nefna í þessu samhengi að í mars á þessu ári fór 

fram á Íslandi Norðurlandaráðstefna um ný norræna matargerð og smáframleiðslu 

matvæla. Á ráðstefnunni héldu erindi aðilar frá öllum Norðurlandaþjóðunum og mátti 

merkja það á máli ráðstefnugesta að mikil þörf væri á umræðu um hvernig best væri staðið 

að málefnum sem snerta löggilt smáskalasláturhús. Það kom sömuleiðis fram að 

undanfarin ár hefur þessi umræða og áhugi á henni aukist til muna og má í raun segja að 

þjóðir eins og Svíþjóð, Noregur og Finnland séu komnar hvað lengst á veg í þessum 

málum. Þó er enn nokkuð langt í land og var það í raun meginniðurstaða ráðstefnunnar að 

þörf væri á norrænni samvinnu til þess að standa mætti sem best að lausn þeirra mála er 

snúa að smáframleiðslu matvæla. 

Sú hönnun sem hér hefur verið lögð fram er í eðli sínu frumhönnun sem hægt væri að 

byggja lokahönnun færanlegrar sláturstöðvar á. Þó má segja að sú hönnunarvinna sem 

útlistuð hefur verið í verkefni þessu fari að vissu leyti lengra en á frumstig. Þetta er sagt 

með tilvísun í að lagðar hafa verið fram tillögur að fyrirkomulagi, verklagi, innra eftirliti 

auk þess sem fyrir liggur kostnaðaráætlun. Þau skref sem nauðsynlegt væri að stíga áður en 

raunhæft væri að hefjast handa við framkvæmdina við smíði á sláturstöðinni eru 

eftirfarandi: 

• Gera smíðateikningar 

• Uppfæra kostnaðaráætlun eftir smíðateikningum 
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• Útbúa markaðsáætlun 

• Fullgera eftirlitskerfi 

• Sækja um tilskilin leyfi 

Á meðan á vinnu þessa verkefnis stóð hafa ýmsar umræður átt sér stað um verkefnið og 

efnistök þess. Eitt atriði bar áberandi oftast á góma, en það er hugmyndin um að opna lítið 

staðbundið sláturhús frekar en að starfrækja færanlega sláturstöð. Sú hugmynd er gott 

innlegg í umræðuna og jafnvel er svo komið að framtakssamir aðilar eru komnir vel á veg 

með að opna lítið handverkssláturhús. En engu að síður er það svo að 

samanburðargrundvöllur þessara tveggja úrræða er á margan hátt afar ólíkur. Það sem 

skekkir samanburðinn hvað mest er að önnur leiðin miðar að því að koma með sláturhúsið 

til bóndans á meðan hin leiðin er í raun mjög smækkuð útgáfa af stóru sláturhúsi að því 

undanskildu að sjálfvirkni litla hússins er lítil sem engin og handverkið á hávegum haft. 

Þar sem fjárfestingarkostnaður lítils handverkssláturhúss er af svipaðri stærðargráðu og 

kostnaðurinn við færanlega sláturstöð (Guðmundur J. Guðmundsson. 2010) má 

auðveldlega draga þá ályktun að lítið staðbundið hús sé mun hagkvæmari kostur. Þær 

ályktanir eru byggðar á því að afkastageta slíks húss getur verið meiri en færanlegu 

stöðvarinnar og hefur vaxtarmöguleika sem færanlega stöðin hefur ekki. Þessar ályktanir 

má segja að eigi fullkomlega rétt á sér og margt til í þeim. Engu að síður segir máltækið 

„af misjöfnu þrífast börnin best“ og mætti vel heimfæra það á ofangreindar vangaveltur 

með fjölbreytileg úrræði í huga.  

Hvað sem framtíðin ber í skauti sér þá horfir í það minnsta fram á spennandi tíma í 

íslenskri matvælaframleiðslu og má sjá fyrir sér að virkileg sóknarfæri séu á því að skapa 

sérstöðu sem á fáa sér líka á heimsvísu. Til þess að sem best takist til við eflingu Íslands 

sem matvælaframleiðsluþjóðar er nauðsynlegt að aðilar stórir sem smáir taki höndum 

saman og ryðji veginn til framtíðar. 
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6 Viðaukar 
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Viðauki A Tillögur að HACCP kerfi 
Viðauki A.1 – Áhættugreining 

Vara: Lambakjötsafurðir

Ö = Örverufræðileg
Ef = Efnafræðileg
Eð = Eðlisfræðileg

Ö - Sjúkdómsvaldandi 
örverur (Salmonella, 
E.coli, Listeria) 

Já
Í lifandi búfénaði finnast 

sjúkdómsvaldandi örverur á 
gærum og í hálfétnu fóðri

Sjá verklagsreglu X

Ef - Nei
Eð - Nei
Ö - Nei
Eð - Nei
Ef - Nei

Ö - Sjúkdómsvaldandi 
örverur frá tækjabúnaði

Nei
Lítil áhætta þar sem 

hreinlætis verklagsreglur 
draga úr áhættu

Ef - Hreinsiefni
Nei

Lítil áhætta þar sem 
hreinlætis verklagsreglur 

draga úr áhættu
Eð - Nei

Ö - Sjúkdómsvaldandi 
örverur (Salmonella, 
E.coli, Listeria) 

Já
Við afhausun er opnað fyrir 
mögulega leið örvera inn í 

skrokkinn

Hættu stýrt á síðari 
skrefum og 

fyrirbyggð með 
verklagsreglu X

Ef - Nei
Eð - Nei

Ö - Sjúkdómsvaldandi 
örverur (Salmonella, 
E.coli, Listeria) 

Já
Þegar leggur er fjarlægður 
er opnað fyrir mögulega 

leið örvera inn í skrokkinn

Hættu stýrt á síðari 
skrefum og 

fyrirbyggð með 
verklagsreglu X

Ef - Nei
Eð - Nei

Ö - Sjúkdómsvaldandi 
örverur (Salmonella, 
E.coli) 

Já
Við fláningu er opnað fyrir 
mögulega leið örvera inn í 

skrokkinn

Hættu stýrt á síðari 
skrefum og 

fyrirbyggð með 
verklagsreglu X

Ef - Nei
Eð - Nei

Hvaða 
stýriaðgerðum má 
beita til þess að 
koma í veg fyrir, 
útrýma eða 
minnka áhættu?

Framleiðslu-
þrepNr.

Þarf sérstaklega að 
taka fyrir þessa 
hugsanlegu hættu í 
HACCP kerfinu?

Ástæða ákvörðunar úr 
fyrri dálk

Er möguleg hætta 
fólgin í ferlinu, er henni 
stjórnað eða hún 
aukin?

1

2

3

4

5

6

Móttaka dýra

Deyfing

Blæðing

Höfuð fjarlægt

Leggur 
fjarlægður

Fláning
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Áhættugreining (frh.) 

Ö = Örverufræðileg
Ef = Efnafræðileg
Eð = Eðlisfræðileg

Ö - Sjúkdómsvaldandi 
örverur (Salmonella, 
E.coli, Listeria) 

Já
Í úrgangi úr meltingarvegi 

er að finna 
sjúkdómsvaldandi örverur

Hættu stýrt á síðari 
skrefum og 

fyrirbyggð með 
verklagsreglu X

Ef -

Eð - Bindiútbúnaður

Nei
Notast er við bindiútbúnað 

til þess að loka fyrir 
meltingaveginn í báða enda

Ö - Sjúkdómsvaldandi 
örverur (Salmonella, 
E.coli, Listeria) 

Já
Í úrgangi úr meltingarvegi 

er að finna 
sjúkdómsvaldandi örverur

Hættu stýrt á síðari 
skrefum og 

fyrirbyggð með 
verklagsreglu X

Ef - Nei
Eð - Nei

Ö - Sjúkdómsvaldandi 
örverur frá tækjabúnaði

Nei
Lítil áhætta þar sem 

hreinlætis verklagsreglur 
draga úr áhættu

Ef - Hreinsiefni
Nei

Lítil áhætta þar sem 
hreinlætis verklagsreglur 

draga úr áhættu
Eð - Nei

Ö - Sé saur eða hálfmelt 
fæða sýnileg getur það 
aukið hættuna á 
örverusmiti

Já

Fjarlægja skal alla 
sýnilega hluti sem 

geta valdið mengun 
(Saur, hálfmelt 

fæða)
Ef - Nei
Eð - Nei
Ö - Nei
Ef - Nei
Eð - Nei

Ö - Vöxtur örvera

Já
Vöxtur örvera getur aukist 

umtalsvert ef ónóg kæling á 
sér stað

Kæla skal afurð 
með stýrðri 

kælingu til þess að 
draga úr 

örveruvexti
Ef - Nei
Eð - Nei
Ö - Nei
Ef - Nei
Eð - Nei

Hvaða 
stýriaðgerðum má 
beita til þess að 
koma í veg fyrir, 
útrýma eða 
minnka áhættu?

Framleiðslu-
þrepNr.

Þarf sérstaklega að 
taka fyrir þessa 
hugsanlegu hættu í 
HACCP kerfinu?

Ástæða ákvörðunar úr 
fyrri dálk

Er möguleg hætta 
fólgin í ferlinu, er henni 
stjórnað eða hún 
aukin?

Snyrting

Þvottur

Kæling

11

13 Flutningur til 
geymslu/sölu

12

Brottnám 
innyfla

Aðskilnaður 
innmats og 

úrgangs

7

8

9

10

Hlutun skrokks 
og úrbeining
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Viðauki A.2 – Ákvörðun mikilvægra stýristaða 

Hætta

Ö = Örverufræðileg

Ef = Efnafræðileg

Eð = Eðlisfræðileg

Ö - Örverur til staðar Já Nei Já Já Nei
Ef -
Eð -
Ö - Krossmengun frá 
tækjum Já Nei Já Já Nei
Ef - Hreinsiefni Já Nei Já Já Nei
Eð -
Ö - Örverur frá 
umhverfi Já Nei Já Já Nei
Ef -
Eð -
Ö - Örverur frá 
umhverfi Já Nei Já Já Nei
Ef -
Eð -
Ö - Örverur frá gæru Já Nei Já Já Nei
Ef -
Eð -
Ö - Örverur frá saur 
og hálmeltri fæðu Já Nei Já Já Nei
Ef -
Eð - 
Ö - Örverur frá 
umhverfi Já Nei Já Já Nei
Ef - 
Eð -
Ö - Örverusmit 
mögulegt Já Já Já
Ef -
Eð -
Ö - Vöxtur örvera Já Já Já
Ef -
Eð -

Vara: Lambakjötsafurðir
1.Eru fyrir hendi 
stýriaðgerðir 
vegna 
hættunnar?

2. Upprætir 
þetta þrep í 
ferlinu hættuna 
eða færir hana 
niður á 
viðunandi stig?

3. Gæti 
óviðunandi 
mengun átt sér 
stað eða mengun 
færst á 
óviðunandi stig?

4. Upprætir 
síðara ferilþrep 
hættuna eða 
færir hana á 
viðunandi stig?

MSS

Kæling og 
geymsla

Leggur 
fjarlægður

Fláning

Brottnám 
innyfla

Framleiðslu-
þrep

Móttaka dýra

Hlutun 
skrokks og 
úrbeining

Snyrting og 
þvottur

Blæðing

Höfuð 
fjarlægt
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Viðauki A.3 – Viðmiðunarmörk, frávik og leiðréttingar 

Framleiðsluþrep/MSS Viðmiðunarmörk
Eftirlitsaðgerðir                      (Hver, 
hvað, hvenær hvernig) Leiðréttingar-aðgerðir

Hver: Verkstjóri 1. Ef það er sjáanlegur skítur á skrokknum er 
hann fjarlægður

Hvað: Slátrari skal snyrta og þrífa 
burt allan sýnilegan skít af skrokk og 
innyflum
Hvenær: Verkstjóri skal skoða 
fimmta hvern skrokk milli slátrunar 
of fyrir lokaþvott
Hvernig: Ástand skrokks er metið 
sjónrænt

Hver: Verkstjóri
1. Koma skal stjórn á  MSS með viðeigandi 
aðgerðum

Hvað: Hitastig skrokks og 
lofthitastig

2. Kanna hitastig í kæli og koma skrokkum 
fyrir í öðrum kæli ef nauðsynlegt þykir

Hvenær: Mæla skal hitastig 25% 
skrokka jafnframt sem lofthitastig 
vinnslusalar og kjötgeymslu skal 
mælt á 2 klst fresti

3. Gera ráð fyrir nægjanlegu bili á milli 
skrokka

Hvernig: Ástand skrokks er metið 
sjónrænt

4. Skipta um íhluti kælikerfis ef nauðsynlegt 
þykir

Engin sýnileg 
mengun eins og saur 
eða hálfmelt fæða

Snyrting og þvottur
2. Ef tilfellum þar sem sýnilegur skítur 
sleppur í gegnum skoðun skal gera 
fyrirbyggjandi ráðstafanir, endurþjálfa 
starfsmann eða laga tækjabúnað

Kjarnahitastig 
skrokks skal ekki vera 
hærra en 7°C innan 
24 klst frá slátrun

Kæling og geymsla

 

Viðauki A.4 – Hreinlætisverklagsreglur 

Eftirfarandi 5 verklagsreglur fjalla um hvernig staðið skuli að hreinlætistengdum 
málefnum fyrir færanlega sláturstöð. Hverri verklagsreglu fylgir eyðublað til útfyllingar 
svo hægt sé að fylgjast með því hvort farið sé eftir þeim og tryggja um leið öryggi 
afurðarinnar. 

Hreinlætisverklagsregla 1 (HVR-1) – Hreinlæti áður en verkferill hefst 

A. Verklag við þrif og hreinlæti 
1. Þessar verklagsreglur gilda fyrir hreinlæti og þrifnað áður heldur en verkferill 

hefst á nýjum sláturdegi 
2. Starfsmenn skulu taka af sér skartgripi og þrífa vandlega hendur og handleggi 

sína með sápu, vatni og handspritti. Séu sár á höndum eða handleggjum 
starfsmanns skal búa þannig um sárið að ekki stafi hætta á smiti frá því. 

3. Öll handverkfæri s.s. hnífar og sagir skulu sótthreinsuð fyrir framleiðslu ásamt 
hlífðarfata starfsmanna þ.e. svuntur skór og hanskar. 

4. Gólf, veggir og loft skulu skoluð með neysluvatni áður heldur en framleiðsla 
hefst. Þá skal sömuleiðis skola með neysluvatni allan búnað sláturstöðvarinnar. 
Þegar búið er að skola af öllu skal allt þrifið með hreinsiefnum sem hafa verið 
samþykkt fyrir matvælaframleiðslu. 

5. Sérstaklega skal þrífa samskeyti allra hluta sem mikið eru notaðir og teknir í 
sundur. Að loknu hreinlætiseftirliti skal setja hlutina saman aftur. 
 

B. Vöktun, leiðréttingaraðgerðir og staðfesting 
1. Eftir að búið að framkvæma þrif samkvæmt A lið verklagsáætlunar skulu 

þau skjalfest til þess að tryggja rekjanleika ef eitthvað fer úrskeiðis. 
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2. Verkstjóri skal teljast ábyrgur fyrir því að verklagsreglum um hreinlæti 
skuli fylgt. 

3. Öll frávik og leiðréttingaraðgerðir skulu skráð á frávikaeyðublað HVR-X-
Form 

Vöktunarskrá fyrir HVR-1 

Dags: Dags: Dags: Dags: Dags: Dags: Dags:
Starfsmenn hafa þrifið hendur 
sínar skv. HVR-1
Handverkfæri og búnaður 
starfsmanna hafa verið 
sótthreinsuð skv. HVR-1
Veggir, gólf, loft og hillur 
rýmis hafa verið þrifin skv 
HVR-1
Allur tækjabúnaður hefur 
verið þrifinn og settur saman 
skv. HVR-1

Dagleg skráning
Ok = Í lagi     X = Óásættanleg
Setja skal upphafsstafi eftir hverja færslu

Verklagseftirlit: Skal 
yfirfarið og skráð áður 
heldur en starfssemi hefst

 

Hreinlætisverklagsregla 2 (HVR-2) – Neysluvatn 

A. Vinnsluvatn og prófanir 
1. Vatn sem er nýtt við starfsemi færanlegrar sláturstöðvar skal fullnægja 

öllum almennum kröfum sem gilda um neysluvatn. 
2. Sýnataka skal fara fram áður en nýr vatnsbrunnur er tekinn í notkun. Úr 

starfræktum brunnum skal fara fram sýnataka a.m.k. árlega. 
3. Ef ekki liggja fyrir niðurstöður úr sýnatöku brunns sem nota á í fyrsta sinn 

mun færanlega sláturstöðin ekki nota það vatn. 
4. Allar sýnaniðurstöður um einstaka brunna skulu vera tiltækar á skrá hýstri 

innan veggja sláturstöðvarinnar. 
5. Vatnstankar og lagnir skal þrifinn og sótthreinsaður reglulega. 

 
B. Vöktun, leiðréttingaraðgerðir og staðfesting 

1. Verkstjóri skal sjá um útfyllingu eyðublaðs HVR-2-Form þar sem skrásettar 
eru upplýsingar um hverja tengingu við vatnsbrunn. 

2. Öll frávik og leiðréttingaraðgerðir skulu skráð á frávikaeyðublað HVR-X-
Form 

Eyðublað fyrir HVR-2 

Vatnsbrunnur
Undirskrift þess er 
framkvæmir tengingu Dagsetning

Vottorð um hæfi brunns? 
Já/Nei og dags vottorðs

Dagsetning síðustu 
þrifa á dælubúnaði
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Hreinlætisverklagsregla 3 (HVR-3) – Hreinlæti á meðan verkferli stendur 

A. Verklag við þrif og hreinlæti 
1. Starfsmenn skulu þrífa hendur sínar, verkfæri sín og hlífðarfatnað eins og 

þörf er á meðan á starfsemi stendur. 
2. Starfsmenn skulu halda hnífum sínum og sögum hreinum með því að þrífa 

þá á milli handtaka í hitakörum. 
3. Meðan á innanúrtöku stendur skal starfsmaður sjá til þess að verkfæri hans 

og hlífðarfatnaður sé hreinn. Mengist hann skal starfsmaður stíga frá 
skrokknum og þrífa burt mengunarvaldinn áður en haldið er áfram. 

4. Sápur og sótthreinsiefni sem notuð eru skulu vera vottuð sem örugg fyrir 
matvælaframleiðslu 
 

B. Vöktun, leiðréttingaraðgerðir og staðfesting 
1. Eftirlit með starfsháttum skal vera í höndum verkstjóra og fara fram á 

tveggja klukkustunda fresti. Allur búnaður sem tekinn er fram í 
eftirlitsskránni skal skoðaður í hvert sinn. 

2. Eftirlitið skal skráð á eyðublaðið HVR-3-Form. 
3. Staðfesting á daglegu eftirliti skal framkvæmd í lok hvers vinnudags og 

vera framkvæmd af verkstjóra. 
4. Öll frávik og leiðréttingaraðgerðir skulu skráð á frávikaeyðublað HVR-X-

Form 

Vöktunarskrá fyrir HVR-3 

Dags: Dags: Dags: Dags: Dags: Dags: Dags:

Starfsmenn þrifu hendur 
sínar skv. HVR-3

Þrifnaður á verkfærum og 
hlífðarfatnaði starfsmanna 
var ásættanlegur og í 
samræmi við HVR-3

Hnífar, sagir og 
handverkfæri starfsmanna 
voru þrifin og sótthreinsuð 
samkvæmt HVR-3 
Hitastig vatns í 
hreinsikörum er ekki undir 
82°C

Verklagseftirlit: Skal 
yfirfarið og skráð áður 
heldur en starfssemi 
hefst

Dagleg skráning
Ok = Í lagi     X = Óásættanleg
Setja skal upphafsstafi eftir hverja færslu
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Hreinlætisverklagsregla 4 (HVR-4) – Vöktun kælingar 

A. Almennar upplýsingar 
1. Geymslukælir færanlegu sláturstöðvarinnar skal stilltur á 0-2°C. Tilgangur 

hans er að geyma afurðir frá slátrun til frekari geymslu eða úrvinnslu. 
Kælirinn er hluti af heildarkerfi færanlegu sláturstöðvarinnar og gildir því 
allt almennt hreinlætisverklag um hann einnig. 

2. Hitastig annarra rýma sláturstöðvarinnar er einnig stýrt og skal hitastig í 
þeim rýmum aldrei fara yfir 10°C 

3. Komi til þess að afurðir séu geymdir lengur en sólarhring í kæligeymslu 
sláturstöðvarinnar skal kjarnahitastig stærsta skrokksins mælt sérstaklega og 
skráð. Það hitastig má ekki fara yfir 4°C 
 

B. Vöktun, leiðréttingaraðgerðir og staðfesting 
1. Kæliklefi er útbúinn sírita sem skráir hitastig klefans öllum stundum. Það er 

ábyrgð verkstjóra að fylgjast með síritum kæliklefa 
2. Hitastig afurða skal mælt og skráð á eyðublað HVR-4-Form áður en þær eru 

afhentar til frekari geymslu eða úrvinnslu. Séu afurðir geymdar lengur en 
sólarhring í geymslukæli sláturstöðvarinnar skal mæla hitastig þeirra í lok 
dags. 

3. Hitastig kæligeymslu skal mælt með hitamæli sem hefur verið stilltur eftir 
HVR-4. 

4. Öll frávik og leiðréttingaraðgerðir skulu skráð á frávikaeyðublað HVR-X-
Form 

Eyðublað fyrir HVR-4 

Sláturdagsetning Kennitala kjöts Kennitala skrokks
Dags/Tími 
hitamælingar

Hitastig 
(°C) Undirskrift

 

Hreinlætisverklagsregla 5 (HVR-5) – Úrgangsstjórnun 

A. Frárennsli 
Öllu frárennslisvatni frá sláturstöðinni skal renna í gegnum síu (fitugildru) og 
safnað saman í sérstakan frárennslistank. Frárennslisvatni og föstu efni úr síum skal 
losað á viðeigandi urðunarstað. Frárennslistankur skal þrifinn reglulega skv. HVR-
2 

B. Sláturúrgangur 
Úrgangur sem fellur til við slátrunina skal strax koma fyrir í þar tilgerðum ílátum 
og honum síðan fargað á viðurkenndum urðunarstað.  

C. Ryk 
Til þess að varna rykmyndun skal sjá til þess að búið sé að rykbinda nánast 
umhverfi sláturstöðvarinnar áður en starfssemi hefst og viðhalda rykbindingu á 
meðan unnið er við stöðina eins og þurfa þykir. Þá skal loftræstikerfi stöðvarinnar 
vera þannig útbúið að það dragi úr rykuppsöfnun. 
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D. Meindýravarnir 
a) Áður heldur en starfssemi hefst skal úða svæðið í kringum sláturstöðina 

með skordýraeitri sem er viðurkennt við matvælaframleiðslu. 
b) Koma skal viðeigandi meindýravörnum fyrir innan veggja 

sláturstöðvarinnar þ.e. músagildrum og flugnagildrum. 
c) Dyr sláturstöðvarinnar skulu vera lokaðar á meðan á vinnslu stendur 
d) Ef meindýr gera vart við sig innan veggja sláturstöðvarinnar skal fjarlægja 

þau með viðunandi hætti. 
e) Ef fluga sest á afurð eða skrokk skal sá hluti snyrtur. 

 
E. Vöktun, leiðréttingaraðgerðir og staðfesting 

a. Verkstjóri skal bera ábyrgð á því að úrgangstjórnunareyðublað HVR-5 skuli 
útfyllt og ofangreindu verklagi fylgt eftir. 

b. Öll frávik og leiðréttingaraðgerðir skulu skráð á frávikaeyðublað HVR-X-
Form 

Eyðublað fyrir HVR-5 

Dagsetning

Síðustu þrif á 
frárennsliskerfi 
(dags.)

Meðhöndlun sláturúrgangs 
fullnægjandi?

Rykvarnir í 
lagi?

Meindýravarnir í 
lagi? Undirskrift

 

Frávikaeyðublað (HVR-X-Form) 

Skýring á fráviki: (greinið frá orsök og tegund fráviksins) 

 

Leiðréttingaraðgerð: (greinið frá hvernig brugðist er við frávikinu) 

 

Ráðstöfun frávikavöru: (greinið frá því hvað var gert við frávikavöruna) 

 

Fyrirbyggjandi aðgerðir: (greinið frá til hvaða aðgerða var gripið til þess að koma í veg 
fyrir endurtekningu á fráviki) 

Skráð af:   Dags/Tími:   Niðurstöður:   

      Yfirfarið af:   Dags/Tími:   Niðurstöður:   
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Viðauki A.4 – Almennar verklagsreglur 

Almenn verklagsregla 1 (AVR-1) - Móttaka lifandi búfénaðar 

Eigandi búfénaðarins skal fylla út eyðublaðið AVR-Y-Form, sem vottar að öll sláturdýr 
séu á staðnum, þau séu hæf til slátrunar og að skráning um allar lyfjagjafir búfénaðarins sé 
tiltæk og verði það næstu 3 árin eftir sláturdag. 

Eigandi:   Dagsetning:   

    Heimilisfang:   Símanúmer:   
 

Eigandi vottar um aldur búfénaðar þess er slátra á og að hann sé að öllu leyti hæfur til 
slátrunar. Eigandinn vottar sömuleiðis um að öll gögn um læknismeðferð búfénaðarins séu 
tiltæk og verði það næstu 3 ár eftir slátrun. 

Undirskrift eiganda:_____________________________ 

Eyðublað AVR-Y-Form 

Dýrategund Kennimerki dýrs Lífaldur dýrs

 

 

Almenn verklagsregla 2 (AVR-2) – Stillingar mælitækja 

Öll rafræn mælitæki hvort heldur sem eru vogir eða hitamælar skulu vera frá vottuðum 
framleiðanda. Vogir skulu vera löggiltar og eftirlit þeirra í samræmi við gildandi 
reglugerðir. Þá skulu hitamælar bæði kælikerfis og til mælinga á hitastigi afurða vera 
prófaðir og stilltir reglulega. 

Almenn verklagsregla 3 (AVR-3) – Rekjanleiki og sjúkdómavarnir 

Allur búfénaður skal undirgangast skoðun kjötskoðunarlæknis fyrir slátrun. Það er ábyrgð 
eiganda búfénaðarins að afhenda dýrin til skoðunar. Sé dýr sem komið er í stíu á sláturstað 
dæmt óhæft til manneldis skal aflífa það á mannúðlegan hátt og hræinu svo fargað á 
viðeigandi urðunarstað. 

Til þess að tryggja rekjanleika skal koma hjörtum, lifrum og nýrum fyrir í þar tilgerðan 
bakka svo hægt sé að meta heilbrigði þeirra. Þá skal halda skrá yfir líffæri ætluð til 
manneldis þar sem kennimerki dýrsins sem þau koma af kemur fram. 

Kjötskoðunarlæknir skal meta ástand skrokka og skera úr um gæði hans. Halda skal skrá 
yfir alla skrokka og skal sá listi innihalda kennimerki hvers dýrs til þess að tryggja 
samræmi við móttökuskrána (AVR-Z-Form). 
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Eyðublað AVR-Z-Form 

Dýrategund Kennimerki dýrs
Lífaldur dýrs 
(mánuðir)

Heilbrigðis-
skoðun lifandi 
dýra 
framkvæmd?

Heilbrigðis-
skoðun líffæra 
framkvæmd?

Heilbrigðis-
skoðun skrokks 
framkvæmd?

Undirskrift 
kjötskoðunar-
læknis

 

Almenn verklagsregla 4 (AVR-4) – Örverumælingar 

Örverumælingar eru mikilvægur þáttur í virku eftirliti framleiðslunnar. Annarsvegar þarf 
að taka sýni úr afurðunum sjálfum með reglulegu millibili, en einnig þarf að hafa 
örverufræðilegt eftirlit með hreinlæti stöðvarinnar sjálfrar. Vísað er í reglugerð 730/2003 
þar sem fram koma atriði er snúa að þáttum eins og framkvæmd og tíðni mælinga. Það er 
ábyrgð eigenda sláturstöðvarinnar að tryggja að rétt sé staðið að sýnatökum skv. reglugerð, 
og að gögn um fyrri sýnatökur séu tiltækar dýralækni til skoðunar. 
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Viðauki B-Reglugerð 461/2003-kröfur 
Kafli Undirkafli Kröfur Færanleg stöð

I

9

Læsanlegt herbergi með viðeigandi búnaði til
afnota fyrir kjötskoðunarlækni vegna
heilbrigðiseftirlits í fyrirtækinu í samræmi við
umfang og eðli eftirlitsins.

Vegna rýmistakmarkana og lítillar afkastagetu
stöðvarinnar er spurningin sú hvort þessi aðstaða
geti verið utan stöðvarinnar. Ef svo er ekki væri
hægt að koma starfssemi þessari fyrir í útskoti,
sambærilegu því og búningsaðstaða er í.

11

Nægjanlega mörg búningsherbergi með sléttum,
vatnsþéttum veggjum og gólfum, handlaugum,
sturtum og salernum sem auðvelt er að þrífa og
sótthreinsa.

Gert er ráð fyrir aðstöðu fyrir starfsmenn
stöðvarinnar þar sem þeir geta haft fataskipti og
þvegið sér.

13 Sérstaka geymslu á hentugum stað fyrir hreinsi- og
sótthreinsiefni og aðrar ræstivörur.

Gert er ráð fyrir læstum skáp þar sem þessar vörur
verða geymdar í.

II
14

14.a
Yfirbyggða, vel loftræsta og vel skipulagða rétt
sem er útbúin við hæfi hverrar búfjártegundar sem
slátrað er í sláturhúsinu. 

Ef að afköst stöðvarinnar eru á bilinu 30-40 lömb á 
dag þarf gólfrými réttar að vera á bilinu 8-10 m2

14.b

Banaklefa, þar sem eingöngu aflífun er
framkvæmd. Skal búa svo um, að gripir, sem
slátrunar bíða, sjái ekki inn í banaklefann og
gripum þeim, sem aflífa á, sé byrgð öll útsýn í
slátursal;

Banaklefinn er innan stöðvarinnar. Því þarf að
gera ráð fyrir fyrirkomulagi milli réttar og
stöðvarinnar

14.d Sérstakan, aðskilinn innyflasal til aðgreiningar,
snyrtingar og kælingar á sláturmat. 

Skil eru milli starfssvæða stöðvarinnar þar sem
fláning og brottnám innyfla eru aðskilin

14.d Í innyflasal skal vera fullnægjandi aðstaða til
pökkunar og frágangs á sláturmat

Gert er ráð fyrir því að sláturmat sé komið fyrir í
lokuðum ílátum.

14.e Garna- og vambaklefa sem skal vera aðskilinn frá
öðrum vinnslusölum sláturhússins

Gert er ráð fyrir því að þessi vinna fari fram í
útskoti frá stöðinni sambærilegu því og hýsir
búningsklefa starfsmanna

14.f Sérstakan hausaklefa með kæli til vinnslu á
sviðahausum

Gert er ráð fyrir því að hausum sé komið fyrir í
lokuðum ílátum.

14.g
Sérstaka aðstöðu til vinnslu á öðrum sláturafurðum
s.s. blóði, kirtlum og fleiru sé slík vinnsla í
sláturhúsinu

Blóði er safnað saman í banaklefa og síðan fært í
kæli.

14.h Aðstöðu til geymslu á húðum og gærum þar sem
það á við

Gert er ráð fyrir því að gærum og húðum sé komið
fyrir í lokuðum ílátum.

14.k
Greinilegan aðskilnað milli hreinna og óhreinna
svæða í sláturhúsinu þannig að mögulegt sé að
koma í veg fyrir mengun þeirra fyrrnefndu

Vinnslurými stöðvarinnar eru aðskilin með
veggjum og rennihurðum. Starfsreglur gera ráð
fyrir því að starfsmenn þurfi að gera tilteknar
hreinlætisráðstafanir ætli þeir á milli rýma.

14.l Færibönd þannig að sláturverkun eftir deyfingu
geti farið fram á skrokknum hangandi.

Í lofti stöðvarinnar er braut þar sem hengja má
skrokkinn upp og færa hann eftir milli rýma.

Almennar kröfur um byggingar og búnað sláturhúsa, kjötfrystihúsa, kjötpökkunarstöðva og

Í fyrirtækjum sem vinna sláturafurðir skal að lágmarki gera kröfur um eftirfarandi: 

Sérstakar kröfur til sláturhúsa
Auk almennra krafna skulu sláturhús að lágmarki hafa:
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Kafli Undirkafli Kröfur Færanleg stöð
III

15

15.a Nægjanlega rúmgóðan kæliklefa til að taka á móti
og geyma kjöt;

Stöðin er útbúin kæliklefa sem kælir afurðirnar
niður í æskilegt hitastig

15.b Sérstakan kæliklefa fyrir pakkað kjöt
Gert er ráð fyrir því að sá möguleiki verði til
staðar að hægt sé að pakka kjöti inn í
neytendapakkningar

15.c Sal til kjötskurðar, úrbeiningar og pökkunar í innri
umbúðir.

Gæti starfssemi sem þessi farið fram utan
sláturtíma í vinnslusal stöðvarinnar?

15.d Sal til pökkunar í ytri umbúðir með sérstakri
umbúðageymslu

Gert er ráð fyrir læstum skáp þar sem umbúðir eru
geymdar.

Pökkun í ytri umbúðir má þó fara fram í
kjötskurðarsal ef starfsemi er lítil

V

21
Nota skal vatn af neysluvatnsgæðum samkvæmt
reglugerð nr. 536/2001 við alla vinnslu á
sláturafurðum

Stöðin mun vera útbúin vatnsinntaki þar sem
auðveldlega má tengjast vatnskerfi. Einnig mun
vatnstankur fylgja stöðinni ef aðgengi að
neysluvatni er takmarkað

VII

35

Afurðum sem dæmdar eru óhæfar til manneldis
skal umsvifalaust komið fyrir í sérstökum
læsanlegum ílátum sem eru þannig útbúin að öll
mengun á öðrum sláturafurðum sé óhugsandi.

Gert er ráð fyrir sérstöku lokuðu íláti fyrir tilfelli
þar sem þetta kemur upp.

XIV

64

Kjarnahiti í kjötskrokkum og skrokkhlutum skal
vera minna en 4°C í kindakjöti og svínakjöti 24
klst. eftir slátrun og 48 klst. eftir slátrun í
stórgripakjöti eigi að dreifa og selja kjötið kælt

Hönnun á kæliklefa stöðvarinnar miðar við að
hægt sé að uppfylla þessa kröfu fyrir að hámarki
40 lambaskrokka

XV
73

73.c
Við flutninga á ópökkuðu kjöti skal hann útbúinn
upphengibúnaði í þeirri hæð að kjötið snerti ekki
gólf.

Stöðin verður útbúin upphengibúnaði í kælirými
og þannig gengið frá ekki skapist mengunarhætta
frá nærumhverfi

74

Vörur sem geta mengað kjötið og valdið óþrifum
má ekki flytja í sama flutningstæki eða samtímis
kjöti nema gripið sé til sérstakra
öryggisráðstafanna

Sérstakar öryggisráðstafanir eru fyrir hendi við
þess meðhöndlun með því að koma slíkum vörum
fyrir í læsanlegum vatnþéttum hirslum

Hreinlæti starfsmanna og búnaðar

Hreinlætisreglur við slátrun dýra og meðhöndlun á fersku kjöti

Geymsla á kjöti

Flutningur
Flutningsbúnaður fyrir ferskt kjöt skal standast eftirfarandi kröfur:

Sérstakar kröfur til kjötpökkunarstöðva
Kjötpökkunarstöðvar skulu að lágmarki hafa:
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Viðauki C - Viðhorfskönnun 
Grunnupplýsingar 

1. Hver er landfræðileg búseta þín 
� Vesturland 
� Vestfirðir 
� Norðurland Vestra 
� Norðurland Eystra 
� Austurland 
� Suðurland 
� Suðurnes 

 
2. Á hvaða aldursbili ert þú? 

� 18-35 
� 35-50 
� 50-65 
� 65-80 
� 80> 

 
3. Hvert er kyn þitt 

� Karlkyns 
� Kvenkyns 

 
4. Hversu margir einstaklingar búa á heimili þínu? 

� 1 
� 2 
� 3 
� 4 
� 5 eða fleiri 

 
5. Hvaða menntun hefur þú? 

� Grunnskólapróf 
� Menntaskóli/framhaldsskóli 
� Iðnmenntun 
� Háskólamenntun 
� Búfræðimenntun 
� Ef annað hvað þá? _________________________ 
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6. Hversu mörg ár hefur þú stundað búskap? 
� 0-10 
� 10-20 
� 20-35 
� 35-50 
� 50> 

7. Fjöldi miklu sauðfé slátrar þú árlega að jafnaði? 
� 50-100 
� 100-200 
� 200-300 
� 400-500 
� 600-700 
� 800-900 
� 900-1000 
� 1000> 

8. Hversu löng er vegalengdin frá bæ þínum til þess sláturhúss sem þú átt viðskipti 
við í kílómetrum? 

� 0-10 
� 10-50 
� 50-100 
� 100-200 
� 200-300 
� 300-400 
� 400-500 
� 500> 

 
9. Hversu ánægð(ur)/óánægð(ur) er þú með þjónustu þess sláturhúss sem þú átt 

viðskipti við? 
� Mjög ánægð(ur)  
� Frekar ánægð(ur) 
� Hvorki né 
� Frekar óánægð(ur) 
� Mjög óánægð(ur) 

 
10. Hversu stóran hluta sláturdýra þinna notar þú til eigin framleiðslu? 

� Ekkert 
� 5-15% 
� 15-30% 
� 30-50% 
� 50-75% 
� 75-100% 
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Ef svar þitt við spurningu 10 er fyrsti valkosturinn (Ekkert), vinsamlegast svaraðu 11. 
spurningu næst. Ef svar þitt innihélt einhvern af öðrum valkostum, vinsamlegast 
svaraðu 12. spurningu næst.  

11. Hversu líklegt/ólíklegt er að þú hefjir sölu á eigin sauðfjárafurðum beint frá 
býli? 

� Mjög líklegt 
�  Frekar líklegt 
� Hvorki né 
� Frekar ólíklegt 
� Mjög ólíklegt 

 
Spurningum 12 til 14 er beint til aðila sem selja kjötvöru sína undir 
formerkjunum Beint frá býli. Eigi það ekki við í þínu tilfelli vinsamlegast haltu 
áfram að spurningu 15. 

12. Hversu lengi í mánuðum talið hefur þú framleitt og selt kjötafurðir undir 
merkjum Beint frá býli? 

� 0-6 
� 7-12  
� 13-24  
� 25-30 
� 31-36 

 
13. Hversu mikil aukning hefur orðið á kjötframleiðslu þinni milli ára frá því að 

framleiðsla hófst? 
� 0-5% 
� 6-15% 
� 16-30% 
� 31-50% 
� Meira, hversu mikið?  _________________________ 

 
14. Hversu líklegt/ólíklegt telurðu að þú aukir umsvif þín í framleiðslu þinni næstu 3 

árin? 
�  Mjög líklegt 
�  Frekar líklegt 
�  Hvorki né 
�  Frekar ólíklegt 
�  Mjög ólíklegt 
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Viðhorf til færanlegra sláturstöðva 

Undanfarið hafa sprottið upp hugmyndir um að innleiða svokallaðar færanlegar 
sláturstöðvar inn í íslenskan landbúnað. Hugmyndin með færanlegri sláturstöð er 
sú að með notkun þeirra mætti koma í veg fyrir miklar langferðir með lifandi 
búfénað sem oft eru óhjákvæmilegar vegna landfræðilegrar staðsetningar 
sauðfjárbúa og fækkunar sláturhúsa.  Í stað þessara löngu flutninga kemur löggilt 
sláturstöð til bænda og er dýrunum slátrað í heimahaga. 

15. Hversu hlynnt(ur)/óhlynnt(ur) ert þú innleiðingu á færanlegum sláturstöðvum 
inn á íslenskan markað? 

� Mjög hlynnt(ur) 
� Frekar hlynnt(ur) 
� Hvork né 
�  Frekar óhlynnt(ur) 
�  Mjög óhlynnt(ur) 

 
16. Hversu líklegt/ólíklegt telurðu að þú myndir nýta þér þjónustu færanlegrar 

sláturstöðvar? 
� Mjög líklegt 
� Frekar líklegt 
� Hvorki né 
� Frekar ólíklegt 
� Mjög ólíklegt 

 
17. Ef þú telur ólíklegt að þú myndir nýta þér þjónustu færanlegrar sláturstöðvar, 

hverjar væru helstu ástæður þess. (Hér má merkja við fleiri en einn 
valmöguleika) 

� Kostnaður 
� Áhugaleysi 
� Skortur á hvata 
� Ánægja með núverandi fyrirkomulag 
� Vil ekki svara 
� Annað, hvað? _________________________ 
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Viðauki D – Fyrirkomulag sláturstöðvar 

Fláning/Innanúrtaka

Snyrting/Vinnsla

Deyfing/
Aflífun

Úrgangur

Innmatur

Blóðsöfnun
Gærur/
Hausar

Afurðir Dýr frá 
rétt

Ílát
Einangrað úrgangsílát flutt í kæli og þaðan til förgunar Beint í förgun

Hreinlætis-
aðstaða

Tækni-
rými

Vinnsla

Umbúða-
geymsla

Rafmagn Neysluvatn

Vigtun 
skrokka Vigtun 

For-         
kælir
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Viðauki E – Kostnaðaráætlun 

Íhlutur Lýsing
Eininga-
verð (kr)

Eininga-
fjöldi Eining Verð (kr)

Bíll
Dráttarbíll  Scania 144G 530 6X4 Flutningabíll 3.500.000 1 stk 3.500.000
Rými

Aftanívagn
Flutningakassi með aftanívagni. 15 m að lengd og 2,5 
á breiddina 2.600.000 1 stk 2.600.000

Gólfefni Rifflaðar álplötur, 2x1500x2500 mm 17.200 14 plötur 240.800
Klæðning Ryðfrítt 316 stál 11.327 33 plötur 373.791
Upphengibrautir Stálbiti festur í loft 2.800 15 m 42.000
Einangrun Þéttull 570x1200x100mm 1286 46 m2 59.156
Millihurðir Aðskilnaðarveggur milli vinnslurýma 9500 6,5 m2 61.750
Samtals 3.377.497
Starfsmannarými
Salerni Standsalerni með stút í gólf 22.950 1 stk 22.950
Vaskur Keramik handlaug með blöndunartækjum 14.449 1 stk 14.449
Sturtuklefi Sturtuklefi 80x80x215cm 26.900 1 stk 26.900
Fataskápar Skápaeiningar (stál) 21.465 2 stk 42.930
Bekkir Stálgrind með viðarplötu 12.550 1 stk 12.550
Ýmislegt Pappírsskammtari, klósettbursti, o.fl. 20.000 1 Lot 20.000
Samtals 139.779
Rafmagn
Raflagnir Verð á þessum pakka miðast við vír, rör og festingar 362 70 m 25.340
Rafmagnstafla Skápur með tilheyrandi rofum og öryggjum 75550 1 stk 75.550
Tenglar 2-4 tenglar í hverju rými fyrir verkfæri, vigtar o.fl. 655 10 stk 6.550
Ljós Flúrljós 2-4 ljós í hverju rými (18W) 3895 12 stk 46.740
Samtals 154.180
Kælikerfi

Vinnslurými
Kæliblásari 247.000 1 stk 247.000
Kælibúnaður 495.000 1 stk 495.000
Rör fittings + annað 192.000 1 Lot 192.000

Kælirými
Veggeining með hurð Veggeiningar til að skilja að milli rýma (einangraðar) 9.500 6,5 m2 61.750
Plaststrimlar með festingum Plaststrimlar til þess að loka á milli rýma 150.000 2 stk 300.000
Kæliblásari 450.000 1 stk 450.000
Kælibúnaður 900.000 1 stk 900.000
Rör fittings + annað 350.000 1 Lot 350.000
Samtals 2.995.750
Neysluvatn
Pípulagnir 1" plastlagnir og 1" stállagnir fyrir heitt vatn 60 100 m 6.000
Lokar 1" kúlulokar 2.467 8 stk 19.736
Niðurfall Niðurfall í hverju rými 5.399 6 stk 32.394
Vatnsdæla Vatnsdæla fyrir neysluvatn dælir allt að 45l/mín 31.827 1 stk 31.827
Varmaskiptir 56.475 1 stk 56.475
Vatnstankur 870 lítra plasttankur 65.485 1 stk 65.485
Vaskar Stálvaskur 18.950 3 stk 56.850
Hnífahreinsikar Ryðfrítt 316 stál 56.000 3 stk 168.000
Samtals 436.767
Frárennsli
Pípulagnir 2" plastlagnir 439 50 m 21.950
Frárennslistankur 870 lítra geymir með loki 56.475 1 stk 56.475
Lokar 2" kúlulokar 5.225 4 stk 20.900
Samtals 99.325  
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Íhlutur (frh) Lýsing (frh)
Eininga-
verð (kr)

Eininga-
fjöldi Eining Verð (kr)

Loftræstikerfi

Viftur
Útblástursvifta í hverju vinnslurými fyrir sig 
(355m3/klst, 79W) 28200 3 stk 84.600

Aflgjafi
Aflgjafi Rafstöð 12 kW 1.876.225 1 stk 1.876.225
Ýmislegt
Rafmagnstalía Talíur til þess að hífa upp skrokka 57.489 2 stk 114.978
Kjötsög 750.000 1 stk 750.000
Pökkunarvél Vél til að pakka í lofttæmdar umbúðir 575.000

Útskotsrými
Rými á hlið gámsins sem hægt er að draga út og auka 
með því gólfpláss sem nemur 6 m2 350.000 1 Lot 350.000

Lyfta fyrir sláturdýr Lyfta sem flytur dýr á fæti upp í banabox 300.000 1 Lot 300.000
Ker fyrir innmat 65 lítra ker með loki 26.221 4 stk 104.884
Ker fyrir úrgang 65 lítra ker með loki 26.221 4 stk 104.884
Vinnuborð Vinnuborð fyrir kjötskurð ofl. 12.600 2 stk 25.200
Hillur Hillur fyrir vörur, efni og áhöld o.fl. 21.450 4 stk 85.800
Samtals 2.410.746

11.574.869
4.629.948
1.736.230

21.441.047Heildarkostnaður (vagn og bíll)

Efniskostnaður
Kostnaður vegna smíði (40%) af efniskostnaði)
Annar ófyrirséður kostnaður (15%)
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Viðauki G – Rekstrarlíkan 
Samantekt mögulegra tekna af rekstri færanlegrar sláturstöðvar

Í tekjuflipanum er dýrafjöldinn áætlaður. Tölurnar sem hér birtast eru dregnar úr þeim flipa
Í fjárhagsáætlunarflipanum eru upplýsingar um kostnaðinn sem liggur að baki tekjutölum samantektar
Sláturdagar í viku (sauðfé) 4 Sláturdagar í viku (stórgripir) 2
Sláturvikur á ári (sauðfé) 14 Sláturvikur á ári (stórgripir) 24

Tegund
Fjöldi/klst 
Max

Fjöldi/viku 
Max

Hámarksfjöldi 
dýra á viku eftir 
tegund

Tekjur eftir 
dýrategund 
(kr/dýr)

Tekjur 
eftir 
sláturdag 
(kr/dag)

Vikutekjur 
(kr/viku)

Árstekjur 
(kr/ár)

Lömb 6 192 161 5.260 211.715 846.860 11.856.040
Fullorðið fé 5 160 15 7.760 29.100 116.400 1.629.600
Naut 2 64 5 42.000 52.500 210.000 5.040.000
Hross 2 64 2 29.700 14.850 59.400 1.425.600

Hliðarafurðir 
Magn 
(kg/ár) Verð (kr/kg)

Vikutekjur 
(kr/viku)

Árstekjur 
(kr/ár)

Lömb 8.678 195 120.871 1.692.191
Fullorðið fé 714 170 8.670 121.380
Naut 1.620 181 12.218 293.220
Hross 0 114 0 0

Heildartekjur 22.058.031
Heildarkostnaður á ári 22.352.963
Árstekjur (Nettó) -294.933

Ályktanir/Forsendur
Sláturstöðin er í notkun 8 tíma á dag

Fyllið inn í rauðu reitina hversu marga daga per viku nota á stöðina. Fyllið þá inn fjölda dýra per viku eftir dýrategundum.
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Lífþungi dýra
Lömb 27
Fullorðið fé 40
Nautgripir 355
Folöld 90

Áætlaðar tekjur
Smásöluverð - heilir skrokkar og partar
Lömb 15 900 13.500 40 543.375
Fullorðið fé 22 500 10.750 4 40.313
Nautgripir 217 900 95.000 1 118.750
Folöld 58 900 52.200 1 26.100

Áætlaður kostnaður
Skilaverð til bónda per skrokk
Lömb 16 515 8.240 40 331.660
Fullorðið fé 23 130 2.990 4 11.213
Nautgripir 220 550 53.000 1 66.250
Folöld 60 375 22.500 1 11.250

Áætlaðar rauntekjur (tekjur-kostnaður)
Rauntekjur per sláturdag
Lömb 40 211.715
Fullorðið fé 4 29.100
Nautgripir 1 52.500
Hross 1 14.850

Áætlaðar rauntekjur per tegund kr/skrokk
Lömb 5.260
Fullorðið fé 7.760
Nautgripir 42.000
Hross 29.700

Í fjárhagsáætlunarflipanum má sjá kostnaðarupplýsingar sem meðal annars liggja að baki niðurstöðum tekjuflipans

Rauntekjur á 
dag (kr)

Tekjur per 
skrokk 

Tekjur af sláturstöð miðað við tegundir á sláturdegi
Leiðbeiningar

Dýrategund
Meðalþyngd 
(kg)

Meðalkostn
aður (kr/kg)

Afköst á dag 
(skrokkaafjöldi)
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Fjárhagsáætlun fyrir færanlega sláturstöð. Kostnaður og tekjur á ársgrundvelli

Hagnaður (hlutaðir skrokkar)
Lömb 2.254 skrokkur 5.260 11.856.040 kr.
Fullorðið fé 210 skrokkur 7.760 1.629.600 kr.
Nautgripir 120 skrokkur 42.000 5.040.000 kr.
Hross 48 skrokkur 29.700 1.425.600 kr.
Samtals 19.951.240 kr.

Hagnaður (aukaafurðir) (kr/kg)
Lömb 8.678 kg 195 1.692.191 kr.
Fullorðið fé 714 kg 170 121.380 kr.
Nautgripir 1.620 kg 181 293.220 kr.
Hross 0 kg 114 0 kr.
Samtals 2.106.791 kr.

Kostnaður starfssemi
Kostnaður starfsmanna
Slátrari 2 starfsmenn 1.582.400 3.164.800 kr.
Aðstoðamaður slátrara 2 starfsmenn 1.088.000 2.176.000 kr.
Dýralæknir (3 klukkutímar á dag) 1 starfsmenn 1.800.000 1.800.000 kr.
Bílstjóri flutningabíls (áætlaðir 3 tímar á dag) 1 starfsmenn 655.200 655.200 kr.
Samtals 7.796.000 kr.
Launataxti, slátrari (kr/klst) 2.300
Launataxti, aðstoðarmaður (kr/klst) 1.700
Launataxti bílstjóri 2.100
Launataxti, dýralæknir (kr/klst) 7.500

Rekstrarvörur (kr/dag)
Hárnet, sápa, pappír o.fl. 152 dagar 5.000 760.000 kr.
Þvottur 40 dagar 4.000 160.000 kr.
Samtals 920.000 kr.
Orkukostnaður (kr/dag)
Olía á rafstöð 152 dagar 3.000 456.000 kr.
Rafmagn 152 dagar 500 76.000 kr.
Eldsneyti á flutningabíl 150 km/dag 120 kr/km 2.736.000 kr.
Samtals 3.268.000 kr.
Annar kostnaður
Viðhald bíls (reiknað sem % af eldsneytiskostnaði) 80% 2.188.800 kr.
Viðhald vagns (reiknað sem % af launakostnað) 15% 1.169.400 kr.
Tryggingar (starfsfólk) 4 starfsmenn 50.000 200.000 kr.
Tryggingar (starfssemi) 1 árgjald 250.000 250.000 kr.
Tryggingar (bíll og vagn) 1 stk 250.000 250.000 kr.
Kostnaður vegna markaðssetningar (% af tekjum) 3% 661.741 kr.
Förgun úrgangs frá sláturhúsi (flutningsgjald) 34.992 kg 5,56 kr/kg 194.556 kr.
Förgun úrgangs frá sláturhúsi (urðunargjald) 34.992 kg 10,41 kr/kg 364.268 kr.
Samtals 4.719.941 kr.

Athugið að fjöldi dýra sem þarf að vinna er tekið úr þessu vinnublaði og yfir í samantektarflipann. Kostnaðarþættirnir í þessum flipa sem hægt er 
að eiga við eru litaðir rauðir

Hlutur
Magn 

skrokkar Eining
Verð eða 

kostnaður (kr)
Tekjur eða 

kostnaður per ár

Gert er ráð fyrir að vinnutími dýralæknis séu 3 
klst/dag
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Fjárhagsáætlun frh.
Heildar kostnaður starfsemi 16.703.941 kr.

Rekstrarkostnaður
Prósenta rekstrarkostnaðar sem er fjármagnaður 50,0%
Lánavextir vegna rekstrar 7,0% af kostnaði 584.638 584.638 kr.
Bókhaldskostnaður 2,5% af kostnaði 417.599 417.599 kr.
Heildar rekstrarkostnaður 17.706.177 kr.

Hagnaður að frádregnum kostnaði 4.351.853 kr.

Fastur kostnaður á ársgrundvelli
Afskriftir
Afskriftir á sláturstöð (Lán til 10 ára) 769.729 kr.
Afskriftir á dráttarbíl (Lán til 5 ára) 216.125 kr.
Samtals 985.854 kr.

Lánagreiðslur
Árleg niðurgreiðsla láns á sláturvagni 1.153.601 kr.
Árleg niðurgreiðsla láns á dráttarbíl 569.788 kr.
Árleg niðurgreiðsla afurðarláns 1.937.543 kr.
Samtals 3.660.932 kr.

Heildar eignakostnaður 4.646.786 kr.

22.352.963 kr.

Hagnaður (nettó) -294.933 kr.

Heildarkostnaður á ársgrundvelli (rekstrarkostnaður + fastur kostnaður)

 

Lánagreiðslur og verðrýrnun fyrir sláturstöð
Hægt er að breyta tölunum í rauðu reitunum fyrir mismunandi aðstæður
Útreikningar lánagreiðslna

Lánshlutfall vegna sláturvagns 70%
Lánshlutfall vegna dráttarbíls 65%
Lánshlutfall vegna afurðakaupa 70%

Hlutur
Lánsupphæ

ð (kr)
Greiðslu-

tímabil (ár)
Vaxtar-

stig Ársgreiðslur
Sláturvagn 8.102.408 10 7% kr.1.153.601
Dráttarbíll 2.275.000 5 8% kr.569.788
Afurðalán 13.001.072 10 8% kr.1.937.543

Afskriftir fjárfestinga

Hlutur
Kostnaður 
(kr)

Söluverð í 
lok líftíma

Líftími 
(ár) Árlegar afskriftir

Sláturvagn 8.102.408 405.120 10 kr.769.729
Dráttarbíll 2.275.000 113.750 10 kr.216.125
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Viðauki H – Núvirðisútreikningar 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

22.058.031 23.822.673 25.728.487 27.786.766 30.009.708 32.410.484 35.003.323 37.803.589 40.827.876 44.094.106
17.706.177 18.591.486 19.521.060 20.497.113 21.521.969 22.598.067 23.727.971 24.914.369 26.160.088 27.468.092

4.351.854 5.231.188 6.207.427 7.289.653 8.487.739 9.812.417 11.275.352 12.889.220 14.667.788 16.626.014
4.646.786 4.879.125 5.123.082 5.379.236 5.648.197 5.930.607 6.227.138 6.538.495 6.865.419 7.208.690

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-294.932 352.062 1.084.346 1.910.418 2.839.541 3.881.810 5.048.215 6.350.725 7.802.369 9.417.324

-58.986 70.412 216.869 382.084 567.908 776.362 1.009.643 1.270.145 1.560.474 1.883.465
-235.946 281.650 867.477 1.528.334 2.271.633 3.105.448 4.038.572 5.080.580 6.241.895 7.533.859

-1,07% 1,18% 3,37% 5,50% 7,57% 9,58% 11,54% 13,44% 15,29% 17,09%
985.854 1.035.147 1.086.904 1.141.249 1.198.312 1.258.227 1.321.139 1.387.196 1.456.555 1.529.383

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.730.039 3.784.031 3.027.225 2.875.864 3.019.657 3.170.640 3.329.172 3.495.630 3.670.412 3.853.932

-3.980.131 -2.467.235 -1.072.844 -206.280 450.288 1.193.035 2.030.539 2.972.145 4.028.039 5.209.310
-21.441.047

98.040.684
-25.421.178 -2.467.235 -1.072.844 -206.280 450.288 1.193.035 2.030.539 2.972.145 4.028.039 103.249.994

-162% -57% -81% -318% 165% 70% 46% 36% 29%

-Fjármagnsútgjöld
Frjálst sjóðstreymi

Eilífðarvirði
Heildar frjálst sjóðstreymi

Upphafleg fjárfesting

 

Ár
Tekjur

Kostnaðarverð seldra vara
Brúttó hagnaður

Rekstrargjöld
Aðrar tekur

Rekstrarhagnaður
Skattur@20%

Hagnaður

+Afskriftir

 


	Útdráttur
	Abstract
	Efnisyfirlit
	Myndir
	Töflur
	Breytuheiti
	Þakkir
	1 Inngangur
	2 Bakgrunnur
	2.1 Sauðfjárrækt á Íslandi
	2.2 Stytting virðiskeðju
	2.3 Þróun á fjölda og dreifing sláturhúsa á Íslandi
	2.4 Áhrif umróts búfjár fyrir slátrun á kjötgæði
	2.5 Kostnaður vegna fjárflutninga
	2.6 Kröfur um starfssemi sláturhúsa
	2.6.1 Evrópulöggjöf um færanlegar sláturstöðvar

	2.7 Samantekt á tilraunum annarra þjóða

	3 Efni og aðferðir
	4 Færanleg sláturstöð
	4.1 Fýsileikagreining
	4.2 Hönnun
	4.2.1 Hlutverk og ábyrgð
	4.2.2 Innra eftirlit
	4.2.3 Verkferill
	4.2.4 Vinnslurými
	4.2.5 Neysluvatn og frárennsli
	4.2.6 Kælikerfi
	4.2.7 Vélbúnaður

	4.3 Hermun vinnsluferlis
	4.3.1 Greining helstu verkþátta vinnsluferlis
	4.3.2 Smíði líkans
	4.3.3 Niðurstöður hermunar

	4.4 Arðsemismat og rekstrarlíkan
	4.4.1 Kostnaðaráætlun
	4.4.2 Rekstarlíkan og núvirðisútreikningar


	5 Samantekt, umræður og lokaorð
	5.1 Umræður og næstu skref

	Heimildir
	6 Viðaukar
	Viðauki A Tillögur að HACCP kerfi
	Viðauki B-Reglugerð 461/2003-kröfur
	Viðauki C - Viðhorfskönnun
	Viðauki D – Fyrirkomulag sláturstöðvar
	Viðauki E – Kostnaðaráætlun
	Viðauki G – Rekstrarlíkan
	Viðauki H – Núvirðisútreikningar

