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Íslenskt lambakjöt í sókn 
 

Íslenskt lambakjöt er eitt hreinasta og næringarríkasta kjöt sem völ er á. Það er ríkt af

hollum ómega 3 fitusýrum, járni, öðrum, steinefnum og B, E og D‐vítamínum. Enda er

það til sölu í erlendum sérverslunum eins og Whole Foods sem sérhæfa sig í í hreinum og

heilnæmum mat. Íslensk fjallalömb eru alin á hálendisgróðri og erfðabreytt fóður (GMO)

er ólöglegt í íslenskri sauðfjárrækt. Mikil vakning er meðal neytenda á mikilvægi þess að

velja hreinan og lítið unnin mat. Þessi vitundarvakning, ásamt öflugri markaðssetningu

gagnvart erlendum ferðamönnum, skýrir líklega þá aukningu sem hefur orðið í sölu í

íslensku lambakjöti á innanlandsmarkaði. Salan jókst um rúm 5% í fyrra eftir samdrátt

árin þar á undan og skortur er á ýmsum hlutum lambsins.

 
Erfðabreytt fóður er bannað

 
Þökk sé framsýni og staðfestu íslenskra bænda er bannað að nota hormóna eða

vaxtahvetjandi lyf í íslenskum landbúnaði. Notkunin er hins vegar leyfð víða og í sumum

Evrópulöndum keyrir lyfjagjöf úr hófi fram. Á stórbúum bæði vestan hafs og austan er

fjölvirkum sýklalyfjum blandað í fóður til að örva vöxt og koma þá í stað vaxtahvetjandi

hormóna. Þessu til viðbótar eru svo sláturdýr víða alin á erfðabreyttu (GMO) korni. Við

ræktun þess er notað gríðarlegt magn af eitri (t.d. glýfósati) og sú notkun eykst með

hverju ári. Ítrekað hefur verið sýnt fram á að illgresiseitrið berst í fólk með fæðunni. Til

að sneiða hjá þessu borgar sig að velja á diskinn lífrænar afurðir, villtan fisk, íslenskt

grænmeti eða íslenskt lambakjöt. 

 
Hverfandi umhverfisfótspor

 
Meðvitaðir neytendur um allan heim taka nú meira tillit til umhverfisfótspors þeirrar vöru

sem þeir kaupa. Sífellt fleiri hafna þeim eiturefnalandbúnaði sem megnið af erfðabreyttri

ræktun í heiminum fellur undir. Óhófleg sýklalyfjanotkun, ofnotkun á tilbúnum áburði,

erfðabreytt fóður, eiturefni og illgresiseyðir skaða umhverfið. Þá fylgir mikil losun á

gróðurhúsalofttegundum ýmissi matvælaframleiðslu, sérstaklega ef afurðirnar eru sendar

heimshorna á milli. Íslenskur búskapur sem byggir á hefðbundinni beit hefur langtum

minni loftslagsáhrif en erlendur stórbýlabúskapur þar sem korn er uppistaða fóðursins. 

 
Fóður hefur mikil áhrif á bragð

http://us14.campaign-archive2.com/?u=9ebee888d3fd348fed59fb1a7&id=f4836a6252&e=[UNIQID]


 
Árið 2000 voru gerðar mælingar á bragðefnum í hituðum kjötsýnum til þess að reyna að

tengja beitargróður og fóður saman við myndun bragðefnanna. Niðurstöður

úr rannsókninni bentu til þess að fóður hafi mun meiri áhrif á bragð en bæði kyn og aldur

lamba. Þannig inniheldur kjöt af lömbum af graslendi mun meira af ákveðnum

bragðefnum en kjöt af lömbum á kjarnfóðri eða mjólk. Þá hefur það sýnt sig að mest er

af vissum bragðefnum í íslensku kjöti og munu þau vera komin úr beitargróðrinum hér á

landi. 
 

Kolefnisjafnað lambakjöt

 
Þrátt fyrir að umhverfisfótspor íslenska lambakjötsins sé langtum minna en af flestu öðru

kjöti í heiminum vinna nú sauðfjárbændur að því að kolefnisjafna alla greinina. Það

gerist með uppgræðslu, skógrækt og fleiri ráðum. Kolefnisjöfnun, bann við erfðabreyttu

fóðri, hormónum og vaxtahvetjandi lyfjum gera það að verkum að umhverfisfótspor

íslenska lambakjötsins er hverfandi. Allt þetta, ásamt þeirri staðreynd að kjötið er hollt,

gott og næringarríkt, er líklega ástæða þess að 74% þjóðarinnar töldu lambakjöt eða

lambakjötsrétti vera þjóðarréttinn samkvæmt Gallup könnun í fyrra. Siðlegir og

umhverfisvænir búskaparhættir virðast þannig skila sér í aukinni lambakjötssölu. 

 
Síðasta haust gerði Bændablaðið úttekt og hafði samband við alla fóðursala á Íslandi til

þess að kanna framboð á óerfðabreyttu fóðri. Hér fyrir neðan eru hlekkir á fyrtæki sem

bjóða upp á óerfðabreyttar fóðurblöndur fyrir sauðfé.

 

Lífland

Fóðurblandan

Sláturfélag Suðulands

Bústólpi

Munum eftir
lambamerkjunum

 
Panta þarf lambamerki í síðasta lagi 20.
mars til þess að tryggja að þau komi fyrir
sauðburð.

Bjóða ekki upp á vorslátrun
 
Norðlenska hefur ákveðið að bjóða ekki upp á vorslátrun í sláturhúsum sínum á Húsavík og

Höfn. Ástæðuna segja þeir vera tvíþætta, annarsvegar séu til nægar birgðir af lambakjöti og

hinsvegar hafa afurðir vorslátrunar ekki verið af þeim gæðum að fyrir þær fáist ásættanlegt

http://www.lifland.is/landbunadur/saudfe/fodur
http://www.fodurblandan.is/vefverslun/fodur
http://www.ss.is/baendur-2/kjarnfodur/saudfe/
http://www.bustolpi.is/vorur/fodur/saudfjarfodur


verð. Vorslátranir hafa því ekki staðið undir sér og við núverandi aðstæður liður í nauðsynlegri

hagræðingu að fella þær niður. Líklegt er að svipaðar tilkynningar muni fylgja frá öðrum

sláturleyfishöfum og munum við birta þær á saudfe.is um leið og þær berast.

Aðalfundur og árshátíð
 
Aðalfundur landssamtaka sauðfjárbænda verður haldinn 30‐31. mars næstkomandi. Byrjað

er að taka við skráningum á árshátíðna sem haldin verður í Súlnasal Hótel Sögu

föstudagskvöldið 31. mars.  Hægt er að skrá sig  með því að hringja á skrifstofu

bændasamtakanna, í síma 563‐0300. Verð og dagskrá verða auglýst þegar nær dregur.

Útflutningur dregst saman
 
Sölutölur ársins 2016 sýna að útflutningur á kindakjöti hefur dregist saman á milli ára. Þrátt  fyrir

að innlend sala hafi aukist um 5,2% á síðast ári hefur útflutningur á lambakjöti minnkað um 19%

frá árinu 2014. Nú þegar innlendi markaðurinn er loksins að taka við sér eftir erfið ár, er mikilvægt

að efla útflutning á íslensku lambakjöti á þessu ári.  

 

Nú  þegar  hefur  verið  ráðist  í  öflugt  kynningarstarf  gagnvart  ferðamönnum, mikilvægt  er  að  þeir

sem  kynnist  gæðum  og  hreinleika  íslenska  lambakjötsins  á  ferðalögum  sínum  haldi  áfram  að

neyta kjötsins þegar heim sé komið. Með því að  tryggja aðgengi að erlendum mörkuðum getum

við tryggt að ferðamenn eigi kost á því að nálgast Íslenskt lambakjöt erlendis. 
 

 
fyrr í mánuðinum tók fyrirtækið Icecopo þátt í ráðstefnunni Prod Expo í Moskvu. Icecorpo sér um

sölu og deyfingu á  íslenskri matvöru  í Rússlandi og vinnur að því að koma  Íslensku  lambakjöti

http://www.saudfe.is/


inn  á  almennan  markað  þar  í  landi.  Ráðstefnan,  sem  stóð  yfir  610  febrúar  er  ein  stærsta

matvælaráðstefna  í  Rússlandi með  um  2000  þátttakendur  frá  57  löndum.  Seinna  í mánuðinum

mun  Icelandic  Lamb  taka  þátt  í  sambærilegri  ráðstefnu  í  Japan,  og munu myndir  þaðan  fylgja

næsta fréttabréfi.

VSK skil 1. mars
 
Við minnum á að skil fyrir starfsemi á síðari
hluta ársins 2016 er 1. mars næstkomandi.
Skila á rafrænni viðrisaukaskýrslu á
heimasíðu ríkisskattstjóra, skattur.is 

Nú styttist svo sannarlega í sprengidaginn!

Umsjónarmaður fréttabréfsins er Una Hildardóttir.  
Ég vil ekki lengur fá fréttabréf

  
 

http://www.skattur.is/
http://www.saudfe.is/
mailto:una@bondi.is
http://icelandiclamb.us14.list-manage2.com/unsubscribe?u=9ebee888d3fd348fed59fb1a7&id=7119a95668&e=[UNIQID]&c=f4836a6252
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=9ebee888d3fd348fed59fb1a7&afl=1

