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Skýrsla framkvæmdastjóra Markaðsráðs kindakjöts 
 
Talsvert starf var unnið á vegum Markaðsráðs kindakjöts á árinu 2011.  Unnið var áfram í 
samstarfi við auglýsingastofuna HN markaðssamskipti. 
 
Auglýsingaefnið sem nú er í birtingu er byggt  á prent- og sjónvarpsauglýsingum sem 
framleiddar voru 2011 í samstarfi við sjónvarps- og veitingamennina Simma og Jóa. Jöfn 
áhersla er á prentmiðla- og sjónvarpsbirtingar. Lögð er áhersla á að skapa létta, jákvæða og 
skemmtilega stemmingu í kringum lambakjötið.  Á sama tíma eru birtar prentauglýsingar 
með sama yfirbragði sem byggja á uppskriftum, sem fengnar eru frá Gestgjafanum eða 
unnar sérstaklega.  Þá eru birtar netauglýsingar á fjölsóttustu vefjum landsins mbl.is og 
visir.is sem kallast á við þær auglýsingar sem verið var að birta hverju sinni.  Þær vísa inn á 
lambakjot.is. Einnig hefur verið auglýst í ýmsum tímaritum, ferðabæklingum og í útvarpi 
þegar tilefni er til. 
 
Vegna minna framboðs á lambakjöti síðla sumars var dregið verulega úr birtingum í júlí og 
ágúst miðað við það sem verið hefur, en bætt var aftur í undir lok ársins og í febrúar og mars 
2012.  
 
Uppskriftum á lambakjot.is hefur einnig fjölgað áfram því að um margra ára skeið hefur 
Markaðsráð verið í samstarfi við Gestgjafann um lambakjötskynningar í blaðinu.  Þær eru 
unnar af Úlfari Finnbjörnssyni matreiðslumeistara og hafa hlotið mjög jákvæða dóma.  
Uppskriftirnar eru svo birtar á lambakjot.is að nokkrum tíma liðnum, þegar að sölu lýkur á 
því tölublaði Gestgjafans þar sem þær birtast.  Jafnframt hafa allar uppskriftir í auglýsingum 
Markaðsráðs verið birtar þar auki lengri útgáfu af sjónvarpauglýsingunum þar sem ítarlegar 
er farið yfir hverja uppskrift eða eins konar kennslumyndbönd.  Haldið hefur verið áfram að 
fara yfir allt fræðsluefni síðunnar, flokka það betur og endurskoða eftir þörfum. 
 
Markaðsráð á sérmerktan gasgrillvagn til útláns og leigu sem m.a. má nota til að heilgrilla tvö 
lömb í einu..  Vagninn hefur verið  lánaður aðildarfélögunum og nýttist vel tengslum við 
uppákomur víða um land, þar sem lambakjöt var kynnt gestum og gangandi. Alls fór vagninn 
á 9 uppákomur útum land sl. sumar fyrir utan leigu vegna einkasamkvæma. Auk þess voru 
skipulagðar sambærilegar uppákomur fyrir utan verslanir Krónunnar og á fleiri stöðum á 
höfuðborgarsvæðinu. Átta kynningar voru á því svæði.  Samstarf hélt áfram við 
Meistarafélag kjötiðnaðarmanna og sjá þeir um að grilla og skera kjötið en félagsmenn í LS 
hafa aðstoðað við kynningarnar í sumum tilvikum.   
 
Haldið var áfram að vinna staðlað kynningarefni fyrir útflutning á lambakjöti í samstarfi við 
sláturleyfishafa, í ljósi vaxandi mikilvægis erlendra markaða.  Gefinn hefur verið út stór 
bæklingur á ensku ætlaður kjötkaupmönnum og smærri útgáfa bæði á ensku o, rússnesku 
þýsku til að afhenda á vörusýningum. Í tengslum við það hefur verið rekin kynningarvefsíða á 
ensku www.icelandlamb.is.  Útgáfu og kynningarsvið BÍ hefur umsjón með þessari vinnu fyrir 
MK og mikil ánægja hefur verið með alla þá vinnu af hendi sláturleyfishafa og MK.  Unnið 
verður að því að þróa þetta samstarf frekar og hvetja til þess að allir þeir sem eru að flytja út 
og markaðssetja íslenska lambakjötið erlendis komi fram undir sömu merkjum.  Næsta skref 
er að þróa umbúðamerkingar. 
 
Hinn árlegi kjötsúpudagur var haldinn fyrsta vetrardag, nú í níunda sinn.  Dagurinn var nú sá 
stærsti frá upphafi. Boðið var upp á kjötsúpu á Skólavörðustígnum í Reykjavík í samstarfi við 

http://www.icelandlamb.is/


verslunareigendur og boðið var upp í á súpu í Krónunni í samstarfi MK og Bjarna G. 
Kristinssonar matreiðslumeistara í Hörpu. Kokkanemar úr Menntaskólanum í Kópavogi sáu 
um að framreiða súpuna.  Tjörvi Bjarnason hjá  BÍ lagði einnig fram mikla vinnu við verkið.   
Þá var einnig boðið upp á súpu í Hagkaupum og Nóatúni.  Talið er að 13-15 þúsund manns 
hafi fengið sér súpu, eða fleiri en nokkru sinni fyrr.  Dagskráin er skipulögð af 
verslunareigendum en Markaðsráð útvegar hráefnið og auglýsir hana.  Greint var frá 
deginum í öllum fjölmiðlum og umfjöllunin var mjög jákvæð.  Samskonar kynningar á 
lambakjöti voru tvo aðra laugardaga í október í sex verslunum Krónunnar og stóðu félagar úr 
Meistarfélagi kjötiðnaðaðarmanna þar vaktina. Þar var lögð sérstök áhersla á að kynna læri. 
 
Innanlandsmarkaður gaf nokkuð eftir á árinu 2011 sem og kjötmarkaðurinn í heild en hann  
dróst saman um tæp 3%. Heildarsala kindakjöts varð 6.007 tonn sem er 268 tonnum minna 
en 2010 (-4,2%).  Neysla  á mann er núna komin niður í 18,8 kíló á ári. Ekki er gott að segja 
hvað minna framboð kindakjöts réði miklu um minni sölu, en allir kannast við 
kjötskortsumræðuna á frá liðnu sumri. Hún verður ekki rakin hér, en ekki má gleyma að 
umræðan kom líka til vegna hækkandi verðs í kjölfar minna framboðs.  Birgðir voru semsagt í 
lágmarki á árinu 2011, en í lok ársins voru þær áþekkar því sem þær voru í árslok 2009 og 
árin þar á undan.   Sala fyrstu tvo mánuði ársins 2012 hefur verið mjög góð og 
markaðshlutdeild kindakjöts er nú 26,2% sé miðað við tímabilið frá mars 2011 til febrúar 
2012. 
 
Útflutningur sauðfjárafurða var með talsvert öðrum hætti á árinu 2011 en árið á undan. 
Kjötútflutningur minnkaði um 20%, eftir metár 2010.  Meðal FOB verð hækkaði þó talsvert, 
eða úr 616 kr/kg í 736 kr/kg.  Hinsvegar var flutt út 80% meira magn af innmat og öðrum 
hliðarafurðum.  Meðalverðið þar lækkaði hinsvegar úr 173 kr/kg í 157 kr/kg.  Ekki er þó um 
að ræða nákvæmlega sömu afurðir milli ára, fremur en í kjötinu, þannig að rétt er að hafa 
það í huga við samanburð .  Heildarverðmæti útflutnings sauðfjárafurða jókst um 400 
milljónir króna á milli ára þrátt fyrir þessar breytingar og varð 3,3 milljarðar. Mikilvægasti 
einstaki markaðurinn fyrir kjöt er Noregur en þaðan kemur um fjórðungur 
útflutningsverðmætisins.  Aðrir mikilvægir markaðir eru Færeyjar, Bretland, Holland og 
Bandaríkin.  Vöxtur Bandaríkjamarkaðar hefur verið talsverður undanfarin ár, en á árinu 
2011 komu rúm 9% útflutningsverðmætisins þaðan.   
 
Almenn starfsemi. 
Markaðsráð kindakjöts er samstarfsvettvangur Landssamtaka sauðfjárbænda, Landssamtaka 
sláturleyfishafa og Bændasamtaka Íslands og starfar skv. samþykktum þar um.  Í ráðinu sitja 
fyrir hönd LS. S.Sindri Sigurgeirsson sem er jafnframt formaður ráðsins og fyrir hönd 
sláturleyfishafa Ágúst Andrésson.  Fyrir hönd Bændasamtaka Íslands situr Jóhannes 
Sigfússon í ráðinu.  Jafnframt er gert ráð fyrir að fundað sé tvisvar á ári með öllum 
sláturleyfishöfum til að ræða almennar markaðsaðgerðir fyrir lambakjöt.Framkvæmdastjóri 
er Sigurður Eyþórsson.  
 
Tekjur og gjöld 
Tekjur Markaðsráðs á árinu 2011 vor 61.3 milljónir samanborið við 58.6 m árið 2010. Gjöld 
voru á árinu 2010 63.0 m. kr. samanborið við 72.1 m árið 2010.  Af þeim var  55.7 mi. kr. 
varið til markaðsmála en 65.5 mi. kr. 2010.  Rekstrarhalli var því 1.7 mi. kr.  Eigið fé ráðsins 
var 51,8 mi. kr. í árslok 2011. 
 


