
 

Snyrting sláturskrokka—kindakjöt 



 
 

 

 
 

 

 

 

Inngangur 
 

Í sláturtíð 2007 var byrjað af hálfu Matvælastofnunar í samvinnu við Matís ohf. að safna myndefni 

í handbók um snyrtingu sláturskrokka.  Réttast þótti að taka fyrst fyrir lýsingar á snyrtingu á 

dilkaskrokkum vegna fjölda þeirra. Stefnt er að því að aðrar búfjártegundir fylgi í kjölfarið.  Þær 

myndir sem teknar voru haustið 2007 voru notaðar til að gera frumgerð af handbókinni í fáum 

eintökum. Einnig var á einni síðu sýnd snyrting fyrir sölu samkvæmt samkomulagi bænda og 

sláturleyfishafa frá 2003. 

 

Þessi frumgerð var kynnt í sláturhúsunum haustið 2008. Óskað var eftir ábendingum og 

athugasemdum um myndirnar sem komnar voru og tillögum um viðbætur. Fleiri myndir voru 

síðan teknar þá í sláturtíðinni og handbókin hefur nú verið fullunnin. Bændasamtök Íslands styrktu 

gerð hennar. Hún nýtist vel kjötmatsmönnum, sláturleyfishöfum, bændum og kjötvinnslum. 

 

Við gerð þessarar handbókar er stuðst við handrit að útgáfu norska yfirkjötmatsins, Klassifisering, 

pussehåndbok.  

 

Óli Þór Hilmarsson, sérfræðingur hjá Matís ohf. tók myndirnar, sá um myndvinnslu og vann með 

undirrituðum að frágangi handbókarinnar. Honum eru færðar bestu þakkir fyrir sanstarfið. 

Einnig er sláturleyfishöfum og starfmönnum þeirra þökkuð góð samvinna. 

 

 

 

Akureyri 25.6. 2009 

Stefán Vilhjálmsson, fagsviðsstjóri kjötmats 
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Handbók 
Snyrting sláturskrokka – kindakjöt 

 

 
Við gerð þessarar handbókar um snyrtingu sauðfjárskrokka fyrir kjötmat og innvigtun er miðað við ákvæði 

reglugerðar nr. 484/1998 um gæðamat, flokkun og merkingu sláturafurða 

með áorðnum breytingum. Auk þess er höfð hliðsjón af þeim vinnubrögðum sem tíðkast í 

íslenskum sláturhúsum og eru talin til góðra framleiðsluhátta. 

 

 

Reglugerðarákvæði 
 
2. gr. reglugerðar nr. 484/1998 er svohljóðandi: 

„Áður en mat og innvigtun fer fram skal gengið frá skrokkum og þeir snyrtir á eftirfarandi hátt: 

Af skrokkum skal fjarlægja : 

a) hálsæðar og gæta þess að nema í burtu blóðlifrar við stungusár á hálsi 

b) kirtla og tægjur úr brjóstholsinngangi (hósti)  

c) mör og fituklepra úr grindar-, kviðar- og brjóstholi og skal þess sérstaklega gætt að hreinsa í burt 

nýrnamör og fituhellu af magál 

d) getnaðarlim að rótum aftan við lífbein 

e) fitumakka af hrossum. 

f) júgur af öllum kvendýrum nema grísum. 

g) náraband sauðfjárskrokka með kirtli og fitu. 

Kljúfa skal bringu á sauðfjárskrokkum og skera dindil við rót.  

Kjötmatsformaður gefur út verklýsingar um snyrtingu og sundurhlutun og skulu kjötmatsmenn fylgjast með því að 

farið sé eftir þeim.“ 

 

Samkvæmt þessu eiga liðir a, b, c og d við sauðfjár-, svína- og stórgripaskrokka, óháð aldri gripa. Liðir e, f 

og g eiga hinsvegar við tilteknar búfjártegundir. Leyft er með samþykki Matvælastofnunar að bringa á 

sauðfjárskrokkum sé ekki klofin. 
 

Rétt snyrting – grundvöllur réttrar sláturþyngdar  
 
Snyrting sláturskrokka þarf að vera stöðluð og samræmd til að tryggja rétta innvigtun sem er grundvöllur að réttu 

uppgjöri til bænda. Fyrir kjötframleiðendur og einnig seljendur og kaupendur að sláturskrokkum er því mikilvægt að 

reglur um snyrtingu séu skýrar og að eftirlit með henni tryggi samskonar snyrtingu hjá öllum sláturleyfishöfum. Þar 

gildir hið sama og um kjötmatið. 

 

Rétt snyrting – söluvænt kjöt 
 
Snyrting felst í því að fjarlægja óæskilega hluta skrokksins, svo sem leifar líffæra, fitu, kirtla og blóðlifrar, sem hafa 

áhrif á gæði og útlit skrokksins. Rétt snyrting er því einnig undirstaða þess að sláturskrokkur hafi söluvænt útlit og 

standi undir þeim gæðakröfum sem til er ætlast.  
 



Ábyrgð og eftirlit 
 

Sláturleyfishafar bera ábyrgð á því að sláturskrokkar séu rétt snyrtir og hlutaðir sundur samkvæmt gildandi reglugerð. 

Kjötmatsmenn skulu fylgjast með því að það sé gert. 

Matvælastofnun ber ábyrgð á þjálfun kjötmatsmanna, leiðbeinir þeim og hefur eftirlit með störfum þeirra. Eftirlit 

yfirkjötmatsmanna Matvælastofnunar tekur til kjötmats, innvigtunar, snyrtingar og annarra vinnubragða við 

sláturstörfin. 

Þessari handbók um snyrtingu sauðfjárskrokka er ætlað að útskýra nánar hvernig rétt snyrting er og að undirstrika 

mikilvægi hennar. 

 

 

Verkþættir snyrtingar skýrðir með myndum 
 

1. Hálsæðar 

2. Brjóstholsinngangur 

3. Fita í grindarholi 

4. Nýrnamör 

5. Snyrting innan á hrygg 

6. Fita innan á bringu 

7. Æxlunarfæri 

8. Kloffita 

9. Náraband með fitu 

10. Slög 

11. Dindill 

12. Snyrting í kringum dindilrót 

13. Bringuskurður 

14. Þind 

15. Afhausun 

16. Lappaskurður 

Snyrting á lærum og frampörtum fyrir sölu 

 

 

Lokaorð 
 

Tilgangur handbókarinnar er að bæta samræmi í snyrtingu á kindakjöti. Vonandi gagnast hún vel þeim sem starfa við 

sauðfjárslátrun og stuðlar að hnökralausum viðskiptum með kjötið. 

 



Rétt fleginn og  snyrtur skrokkur 



1)  Hálsæðar 

Rétt gert 

Of lítið gert 



2) Brjóstholsinngangur 

Rétt gert 

Rétt gert Of lítið gert 

Of lítið gert 



3)  Fita í grindarholi 

Of lítið gert 

Vel gert 
Rétt fitusnyrt í grindarholi 

Of lítið gert 



4) Nýrnamör 

Rétt gert 
Rétt fitusnyrt í kviðarholi 

Ekki eða lítið gert 
Mör ekki fjarlægður 

Of lítið gert 
Mör ekki allur fjarlægður 



5)  Snyrting innan á hrygg 

Rétt gert 

Of lítið gert 
Of mikið gert 

Skorið í vöðva 



6)  Fita innan á bringu. 

Of lítið eða ekki gert 

Rétt gert 



7)  Æxlunarfæri  

Rétt gert 
 

Ekki eða lítið gert 
Æxlunarfæri ekki fjarlægð 



8)  Kloffita 

Vel gert 
Rétt fitusnyrt í klofi 

Ekki eða lítið gert 
 

Of mikið gert 
Skorið í vöðva  



9) Náraband með fitu 

Of lítið gert 
 

Of mikið snyrt 
Skorið í vöðva  

Vel gert 
Rétt snyrt náraband 



10)  Slög og slagarendi 

Rétt gert 
Rétt snyrt  slög 

Of mikið gert 
 



11) Dindill 

Vel gert 
Rétt tekinn dindill 

Ekki gert 
Dindill lítið eða ekki tekinn 



12) Snyrting í kringum dindilrót 

Vel gert 
Rétt snyrt í kringum dindilrót 



13)  Bringuskurður. 

Rétt gert 

Rangt gert 



14) Þind 

Of lítið gert 
Þind ekki nægilega fjarlægð 

Rétt gert 
Hámark 0,5 sm 



15)  Afhausun 

Rétt gert 

Rangt gert 



Rétt gert 

Rangt gert 

16)  Lappaskurður 



 

Í samkomulagi Landssamtaka sauðfjárbænda og Landssamtaka sláturleyfishafa frá 

2003 er kveðið á um að á móti huppa- og nárabandasnyrtingu, á kostnað 

sauðfjárbænda, skuli sláturleyfishafi taka á sig rýrnun sem hlýst af snyrtingu á 

hæklum læra, hálsi og skönkum framparta fyrir sölu á almennum markaði.  

17)  Snyrting á lærum og frampörtum fyrir sölu. 

Hækil skal saga af við vöðvaenda um.þ.b. 6,5 sm. frá liðfleti. 

Framkjúku skal saga af við vöðvaenda um þ.b. 5,0 sm. frá 

liðfleti og banakringlu á fyrsta hálslið. 


