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Skýrsla framkvæmdastjóra Markaðsráðs kindakjöts 
 
Talsvert starf var unnið á vegum Markaðsráðs kindakjöts á árinu 2009.  Unnið var 
áfram í samstarfi við auglýsingastofuna HN markaðssamskipti og byggt á efni sem 
framleitt var 2008. 
 
Efni þetta byggðist á prent- og sjónvarpsauglýsingum sem voru í birtingu fram eftir 
árinu.  Prentauglýsingarnar eru unnar í kringum uppskriftir sem fengnar eru frá 
tímaritinu Gestgjafanum.  Lögð er áhersla á að sýna þá fjölbreyttu rétti sem hægt er að 
matreiða úr lambakjöti.  Á sama tíma voru birtar netauglýsingar á fjölsóttustu vefjum 
landsins mbl.is og visir.is sem kölluðust á við þær prentauglýsingar sem verið var að 
birta hverju sinni. 
 
Jafnframt voru unnar nýjar sjónvarpsauglýsingar sem hafa verið í birtingu framá 
þennan dag. Þar 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. 
 
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.  Einnig hefur 
verið auglýst í ýmsum öðrum tímaritum og ferðabæklingum og í útvarpi við sérstök 
tilefni.   Markaðsráð hefur jafnframt ákveðið að láta smíða grillvagn til útleigu sem 
m.a. má nota til að heilgrilla lamb við ýmis tækifæri.  Smíðinni lýkur nú í apríl 
 
Jafnframt hefur verið ákveðið að vinna staðlað kynningarefni fyrir útflutning á 
lambakjöti í samstarfi við sláturleyfishafa.  Vinna við það er að hefjast á 
kynningarsviði BÍ og verður vonandi góður stuðningur við starf á vaxandi 
útflutningsmörkuðum. 
 
Hinn árlegi kjötsúpudagur var haldinn fyrsta vetrardag, nú í sjöunda 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. 
 
Útflutningsskyldan féll niður á árinu en endanlegu uppgjöri lauk ekki fyrr en í febrúar 
2010. Útflutningur hefur þó sjaldan verið meiri vegna lágs gengis krónunnar.  Flutt 
voru út tæplega 3.100 tonn af afurðum til manneldis þar af 2.500 tonn af kjöti en 600 
tonn af innmat og sviðum. Mikilvægustu markaðirnir að magni til eru Bretland, 
Noregur og Færeyjar en þar á eftir koma Spánn og Víetnam.  Á þessa 5 markaði fer 
83 % alls útflutts magns.  Sé litið á markaðina eftir hlutfalli af verðmæti útflutningsins 



þá er Noregur efstur á blaði og síðan Bretland, Færeyjar, Spánn og Japan Þessir 
markaðir skila 88% útflutningsverðmætisins. Besta verðið er sem fyrr í 
Bandaríkjunum á mörkuðum sem eru með yfir 1% af magninu. Gengisfall krónunnar 
hjálpar einnig áfram upp á allan útflutning.   
 
Sala innanlands árið 2008 var 6.260 tonn.  Það er samdráttur um 16.3% og lakasta 
söluár kindakjöts frá 1980. Á árinu féll kindakjöt í 3. sæti sem vinsælasta kjöt 
landsmanna á eftir bæði alifugla- og svínakjöti þó að litlu muni. Vegna aukningar 
útflutnings er samdráttur í afsetningu mun minni eða 4%. Þess ber að geta að gögn um 
kjötsölu í heildsölu sem við vinnum útfrá geta verið mjög sveiflukennd og óvarlegt er 
að fullyrða mikið um neyslubreytingar útfrá þeim nema til lengri tíma. 
 
Starfsemi MK var endurskoðuð á árinu og því settar samþykktir sem fjalla um 
hlutverk þess og verkefni.  Í ráðinu sitja nú þrír fulltrúar, einn fulltrúi LS, einn frá 
sláturleyfishöfum og einn frá BÍ.  Jafnframt er gert ráð fyrir að fundað sé tvisvar á ári 
með öllum sláturleyfishöfum til að ræða almennar markaðsaðgerðir fyrir lambakjöt. 
 
Á samdráttartímum verða framleiðendur kindakjöts að standa saman og draga ekki af 
sér við að vera öflugir talsmenn sinnar greinar og sinnar framleiðslu hvar sem þeir 
koma.  Þeir sem framleiða lambakjöt eiga ekki að vera feimnir við að fylgja vörunni 
alla leið, tala fyrir henni þar sem tækifæri gefast og láta í sér heyra ef henni er ekki 
sómi sýndur í smásöluverslunum þar sem þeir koma. Markaðsstarf er ekkert annað en 
þrotlaus vinna og því lýkur aldrei. Á komandi ári er mikil nauðsyn á að stöðva 
samdráttinn með öllum tiltækum ráðum.  Að því verður Markaðsráð að vinna sem og 
framleiðendur og allir aðrir hagsmunaaðilar. 
 
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..  Framkvæmdastjóri er 
Sigurður Eyþórsson.  
 
Markmið ráðsins er að vinna að markaðs og sölumálum á kindakjöti, aðallega 
innanlands og er það gert með beinum auglýsingum frá Markaðsráði.  Ráðið fylgist 
með söluþróun á kindakjöti, gerir tillögu til stjórnar BÍ um sumarálagsgreiðslur og 
geymslugjald til bænda, ásamt því að ræða önnur mál sem eru sameiginleg 
sauðfjárbændum og sláturleyfishöfum. 
 
Tekjur og gjöld 
Tekjur Markaðsráðs voru á árinu 2009 52.5 milljónir samanborið við 84.1 m árið 
2008. Gjöld voru á árinu 2009 51.4 m. kr. samanborið við 58.6 m árið 2008.  Af þeim 
var auglýsingakostnaður 44.8 mi. kr. árið 2009 en 53 mi. kr. 2008.  Þessi mikla 
tekjusveifla er vegna þess að greiðslufyrirkomulagi ónýttra beingreiðslna var breytt 
2008 þannig að inn á árið komu greiðslur fyrir bæði 2007 og 2008.  Á árinu 2009 
komu einungis inn greiðslur fyrir það ár og þannig verður það framvegis. 


