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Skýrsla framkvæmdastjóra Markaðsráðs kindakjöts 
 
Talsvert starf var unnið á vegum Markaðsráðs kindakjöts á árinu 2010.  Unnið var áfram í 
samstarfi við auglýsingastofuna HN markaðssamskipti. 
 
Auglýsingaefnið sem nú er í birtingu er byggt  á prent- og sjónvarpsauglýsingum sem 
framleiddar voru 2009. Meiri áhersla er á sjónvarpsbirtingar. Auglýsingarnar eru unnar í 
kringum uppskriftir sem flestur eru fengnar frá tímaritinu Gestgjafanum.  Lögð er áhersla 
á að sýna þá fjölbreyttu rétti sem hægt er að matreiða úr lambakjöti.  Á sama tíma 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. 
 
Í sjónvarpsauglýsingunum er í aðalhlutverki Gunnar Hansson leikari sem eldar lambakjöt 
á margvíslega vísu. Hugsunin með þeim var að búa til auglýsingar sem minntu á 
lambakjöt með jákvæðum hætti og sýndu fram á fjölbreytta notkunarmöguleika þess og 
auðvelda eldamennsku.  Mælingar hafa sýnt að fólk er jákvætt gagnvart þessum 
auglýsingum.  Nú er síðan verið að vinna nýtt efni í samstarfi við Simma og Jóa, 
landsþekkta skemmtikrafta og eigendur Hamborgarafabrikkunar. Það verður komið í 
birtingu fyrir mitt ár. 
 
Uppskriftum á lambakjot.is hefur einnig fjölgað 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.  Farið 
hefur verið yfir allt efni síðunnar og það flokkað að nýju sem á að auðveld notendum að 
finna það sem þeir leita að.  
 
Markaðsráð lét hanna og smíða sérmerktan gasgrillvagn til útláns og leigu sem m.a. má 
nota til að heilgrilla tvö lömb í einu..  Vagninn var lánaður aðildarfélögunum íog nýttist 
vel tengslum við uppákomur víða um land, þar sem lambakjöt var kynnt gestum og 
gangandi. Auk þess voru skipulagðar sambærilegar uppákomur fyrir utan verslanir 
Krónunnar og Nóatúns á höfuðborgarsvæðinu. Samstarf komst á við Meistarafélag 
kjötiðnaðarmanna og sjá þeir um að grilla og skera kjötið en félagsmenn í LS hafa 
aðstoðað við kynningarnar.  Byrjað er að skipuleggja enn fleiri atburði á sumri komanda. 
 
Jafnframt var unnið staðlað kynningarefni fyrir útflutning á lambakjöti í samstarfi við 
sláturleyfishafa, í ljósi vaxandi mikilvægis erlendra markaða.  Gefinn var út stór 
bæklingur á ensku ætlaður kjötkaupmönnum og smærri útgáfa bæði á ensku og 
rússnesku til að afhenda á vörusýningum. Um leið var sett upp kynningarvefsíða á ensku 
www.icelandlamb.is.  Útgáfu og kynningarsvið BÍ hafði umsjón með þessari vinnu 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. 



 
Hinn árlegi kjötsúpudagur var haldinn fyrsta vetrardag, nú í áttunda sinn.  Dagskráin var 
með hefðbundnum hætti.  Boðið var upp á kjötsúpu á Skólavörðustígnum í Reykjavík í 
samstarfi við verslunareigendur.  Dagskráin er skipulögð af verslunareigendum en 
Markaðsráð útvegar hráefnið og auglýsir hana.  Greint var frá deginum í öllum 
fjölmiðlum og umfjöllunin var mjög jákvæð. 
 
Útflutningur hefur ekki verið meiri það sem af er öldinni, vegna hækkandi verða á 
mörkuðum erlendis og áframhaldandi lágs gengis krónunnar.  Flutt voru út rúm 4.200  
tonn af kjötafurðum þar af 3.500 tonn af kjöti en 700 tonn af innmat og sviðum. 
Mikilvægustu markaðirnir að magni til eru Bretland, Noregur og Spánn en þar á eftir 
koma Holland og Færeyjar.  Á þessa 5 markaði fer 81 % alls útflutts magns og svipað 
hlutfall af verðmætinu. Besta verðið er sem fyrr í Bandaríkjunum á mörkuðum sem eru 
með yfir 1% af magninu. Þangað fóru um 3% magnsins 2010 sem skiluðu 6% 
verðmætisins.  Ekkert lát er á eftirspurn erlendis frá.  Tollkvótar okkar inn á ESB (1850 
tonn) og Noreg (600 tonn) voru báðir fullnýttir 2010 og verða það örugglega í ár líka. 
Flutt voru alls út 39% af framleiðslumagni ársins.   
 
Sala innanlands árið 2008 var 6.275 tonn.  Það er nánast það sama og 2009 (+14 tonn) 
en það var lakasta söluár kindakjöts frá 1980. Á árinu náði þó kindakjöt aftur 2. sæti sem 
vinsælasta kjöt landsmanna á eftir alifuglakjöti, en 2009 var það líka á eftir svínakjötinu.  
Kjötmarkaðurinn í heild dróst saman 2010. Má ætla að það sé vegna minnkandi 
kaupmáttar og fólksfækkunar. Vegna stóraukins útflutnings var hinsvegar afsetning 14% 
meiri en 2009. Að teknu tilliti til þess var salan í heild tæplega 700 tonnum meiri en 
framleiðslan, enda eru birgðir nú í lágmarki. 
 
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 voru á árinu 2010 58.6 milljónir samanborið við 56.4 m árið 2009. 
Gjöld voru á árinu 2010 72.1 m. kr. samanborið við 51.4 m árið 2009.  Af þeim var  65.4 
mi. kr. varið til markaðsmál en 45.2 mi. kr. 2009.  Ákveðið var að skera ekki niður 
hefðbundið markaðstarf þrátt fyrir útgjöld vegna smíða og reksturs grillvagnsins, 
kostnaðar vegna kynningarefnis fyrir erlenda markaði og styrki til erlends markaðsstarfs.  
Gengið var því eigið fé ráðsins á árinu, en það er í samræmi við áætlanir. 


