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Starfsemi Markaðsráðs kindakjöts og Icelandic Lamb ehf. 



 

Bl

að

sí

ða 

| 

4 Almenn starfsemi 

 

Í þessari skýrslu er farið yfir starfsemi Markaðsráðs kindakjöts og sérstakt markaðsátak sem ráðist var í á 

árinu 2017, sölu kindakjöts 2017, verkefnið Aukið virði sauðfjárafurða og starfsemi Icelandic Lamb ehf. 

Markaðsráð kindakjöts er samstarfsvettvangur Landssamtaka sauðfjárbænda, Landssamtaka sláturleyfishafa 

og Bændasamtaka Íslands og starfar skv. samþykktum þar um. Í ráðinu sitja fyrir hönd Landssamtaka 

sauðfjárbænda, Oddný Steina Valsdóttir, sem er jafnframt formaður ráðsins og fyrir hönd Landssamtaka 

sláturleyfishafa Steinþór Skúlason sem nýlega tók við af Ágústi Andréssyni. Fyrir hönd Bændasamtaka 

Íslands situr Einar Ófeigur Björnsson í ráðinu. Framkvæmdastjóri er Svavar Halldórsson.  

Dótturfélagið Icelandic Lamb ehf. var stofnað 7. nóvember 2016 til að sinna verkefninu Aukið virði 

sauðfjárafurða í samræmi við 10. grein samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktarinnar frá 19. febrúar 2016. 

Verkefninu var formlega ýtt úr vör 1. janúar 2017 en ekki var settur fullur kraftur í það fyrr en eftir að 

gengið var frá sérstökum þriggja ára fjármögnunarsamningi við atvinnuvega- og nýsköpunarráðneytið 18. 

apríl 2017. Í stjórn Icelandic Lamb ehf. sitja Sara Lind Þrúðardóttir stjórnarformaður, Einar Ófeigur 

Björnsson og Steinþór Skúlason. Framkvæmdastjóri er Svavar Halldórsson. 

 

Tekjur og gjöld 

Endurskoðunarfyrirtækið Endurskoðun og ráðgjöf ehf. í Garðabæ sér um endurskoðun reikninga  

Markaðsráð kindakjöts og Icelandic Lamb ehf. Rekstrartekjur Markaðsráðs á árinu 2017 voru 200 milljónir 

króna árið 2017 samanborið við 107,7 milljónir króna 2016 við 99,6 m.kr. árið 2015. Tekjurnar 2017 

skiptust í tvennt. Annars vegar var um að ræða 100 milljóna króna sérstakt framlag af fjáraukalögum 2016 

vegna sérstaks átaksverkefnis. Hins vegar var um að ræða 100 milljónir króna af ónýttum beingreiðslum sem 

einnig voru eyrnamerktar sama verkefni. Um 171 milljón króna af þessu fé hefur verið nýtt. Um 31 milljón 

króna fór í annan rekstur Markaðsráðs á árinu 2017, bróðurpartur þess fór í markaðs og kynningarmál, en 

rekstrarkostnaður nam 135 milljónum árið 2016. 

Tekjur Icelandic lamb ehf. námu 154 milljónum króna á árinu 2017. Þar af komu 15 milljónir króna frá 

Markaðsráði en en um 139 milljónir króna samkvæmt samningi við atvinnuvegaráðuneytið í samræmi við 

10. gr. sauðfjársamnings. Gjöld Icelandic lamb á árinu 2017 námu 127 milljónum króna. Þar af fóru 86 

milljónir króna í kynningar og auglýsingar, 33 milljóir króna í laun og launatengd gjöld og 9 milljónir króna 

í rekstur og annan kostnað. Rekstarafgangur upp á 27 milljónir króna færist yfir á rekstrarárið 2018. 
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5 Stefna og áherslur 

Nokkrar áherslubreytingar hafa orðið á starfsemi Markaðsráðs kindakjöts frá árinu 2015 í kjölfar víðtækrar 

stefnumótunarvinnu og nýrra búvörusamninga. Markaðsráð kemur nú lítið sem ekkert að beinum 

auglýsingum en hlutverk þess sem vettvangur til umræðu um fagmál greinarinnar hefur eflst.  

Markaðsráð er eigandi markaðsstofunnar Icelandic Lamb sem vinnur að markaðssetningu til erlendra 

ferðamanna og að sérstökum markaðsverkefnum erlendis í samræmi við 10. gr. samning um starfsumhverfi 

sauðfjárræktarinnar og sérstökum samningi við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið um verkefnið. 

Á árinu 2017 sendi Markaðsráð erindi til Samkeppniseftirlitsins þar sem óskað var eftir undanþágu til 

aukinnar samvinnu sláturleyfishafa í útflutningi á tilteknum forsendum. Erindinu var hafnað.  

Stærsta verkefni Markaðsráðs á árinu 2017 var sérstakt útflutningsverkefni sem unnið var í samstarfi við 

samtök sláturleyfishafa. Gerð verður nánari grein fyrir því í sérstökum kafla.  

 

Undanþágubeiðni til Samkeppniseftirlitsins 

Í kjölfar árangurslítilla viðræðna við sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um vanda sauðfjárræktarinnar 

óskaði Markaðsráð kindakjöts eftir því þann 1. júní 2017 að Samkeppniseftirlitið veitti undanþágu frá 

bannákvæði 10. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 svo afurðastöðvar gætu unnið saman að útflutningi á 

kindakjöti. Mikil vinna var lögð í beiðnina þar sem Markaðsráð rökstuddi hvernig það teldi öllum skilyrðum 

fyrir undanþágu samkvæmt 15. gr. laganna hafi verið mætt. Beiðninni var hafnað. 
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6 Sala og birgðir 

Birgðir af kindakjöti um síðustu áramót voru 5.751 tonn samkvæmt tölum Matvælastofnunnar. Hér er átt við 

allt kindakjöt, þ.e. ærkjöt, lambakjöt og kjöt af hrútum og veturgömlu. Þetta eru 1.003 tonnum minni birgðir 

en árið áður. Samdráttur í birgðum er 14,8% og áramótabirgðir hafa ekki verið minni síðan 2011. 

Samanlagt námu innanlandssala og útflutningur 2017 um 11.100 tonnum en framleiðslan var rúm 10.600 

tonn. Birgðastaðan um áramótin samsvarar um 10 mánaða innanlandssölu ársins 2107 eða rúmlega 6 

mánaða samanlagðri innanlandssölu og útflutningi m.v. söluna 2017. 

Útflutningur jókst um 47% milli ára og hefur aldrei verið meiri 

Útflutningur á kindakjöti hefur aldrei verið jafn mikill og fyrra. Samtals voru flutt út 4.122 tonn eða um 344 

tonn að meðaltali á mánuði. Þetta er 47,4% aukning milli ára. Þessa breytingu má þakka nýjum 

útflutningsverkefnum í Japan og víðar með aðkomu Icelandic Lamb en ekki síður sérstöku átaksverkefni í 

samvinnu stjórnvalda, sláturleyfishafa og Markaðsráðs kindakjöts. 

Sala á kindakjöti innanlands jókst um 3,5% i fyrra og um 4,3% í hitteðfyrra, eftir samdrátt í þrjú ár þar á 

undan. Í hverjum mánuði seljast um 580 tonn að meðaltali á innanlandsmarkaði. Af því eru um 90% 

lambakjöt. Skýringanna er að leita í aukinni vitund Íslendinga um gæði og hreinleika lambakjötsins og meiri 

sölu til erlendra ferðamanna samhliða markaðsstarfi Icelandic Lamb. Nýleg Gallup könnun sýnir að það 

hefur gengið vonum framar. 

Lækkað skilaverð og verðlækkun til bænda 

Þótt ekki liggi fyrir nákvæmar upplýsingar um verðmæti útflutnings eða heildsöluverð innanlands er ljóst að 

skilaverð til sláturleyfishafa hefur gefið verulega eftir síðustu misseri. Afleiðing þessa var veruleg 

verðlækkun til bænda haustið 2017. 

Öflug markaðsvinna með langtíma markmiðum og sérstakar aðgerðir til að vinna á tímabundnum 

birgðavanda vegna óvenjulegra ytri skilyrða hafa augljóslega skilað árangri. Þótt róið sé að því öllum árum 

að viðhalda jafnvægi er enn talsvert í að greinin verði komin fyrir vind. Duttlungafull náttúra og 

óviðráðanleg utanaðkomandi áhrif gera birgðastýringu erfiða. Því er að mati Markaðsráðs kindakjöts og 

þeirra sem að því standa nauðsynlegt að koma á varanlegum sveiflujöfnunartækjum hér á landi eins og 

tíðkast t.d. í Bandaríkjunum og Evrópusambandinu. 



 

Bl

að

sí

ða 

| 

7 
Sérstakt tímabundið markaðsverkefni 
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8 Inngangur 

Þann 14. október 2016 upplýsti Markaðsráð kindakjöts þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 

bréflega um að blikur væru á lofti vegna útflutnings á íslenskum sauðfjárafurðum. Þá var orðið ljóst að 

styrking krónunnar, vandræði með Rússlandsmarkað, tafir á gildistöku fríverslunarsamnings við Kína og 

væringar á mörkuðum í Evrópu vegna útgöngu Breta úr Evrópusambandinu og Úkraínudeilunnar hefðu 

veruleg og alvarleg áhrif á sölu íslenskra sauðfjárafurða í útlöndum.  

Í kjölfarið samþykktu ríkisstjórn og Alþingi að veita 100 milljónir króna til sérstakra aðgerða vegna 

stöðunnar. Þann 9. febrúar 2017 undirrituðu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og Markaðsráð 

kindakjöts samkomulag um tímabundið átaksverkefni um sölu og kynningu á íslensku lambakjöti erlendis 

vegna sérstakra ytri aðstæðna.  

Samkvæmt fyrrnefndu samkomulagi hafði Markaðsráð yfirumsjón með verkefninu en ráðið leitaði samstarfs 

við Landssamtök sláturleyfishafa um framkvæmdina.  

Markaðsráð óskaði síðan eftir því þann 24. maí 2017 við Framkvæmdanefnd búvörusamninga með tilvísan 

til 3.7 gr. samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktarinnar frá 19. febrúar 2016 að 100 milljónir kr. af 

ónýttum beingreiðslum ársins færu til markaðsmála. Var þar sérstaklega tilgreint að að féð, eða a.m.k. hluti 

þess, yrði viðbót við sérstakt tímabundið átaksverkefni um sölu og kynningu á íslensku kindakjöti erlendis 

vegna sérstakra ytri aðstæðna sem samkomulag var gert um á milli Markaðsráðs kindakjöts og atvinnuvega- 

og nýsköpunarráðuneytisins 9. febrúar 2017. Það var samþykkt á næsta fundi nefndarinnar.  

Alls tóku sex útflytjendur þátt í verkefninu og fluttu út 856 tonn af kindakjöti til sjö landa. Samanlagður 

stuðningur nam um 170 milljónum. Í samræmi við 5. gr. fyrrnefnds samkomulags atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytisins og Markaðsráðs kindakjöts frá 9. febrúar 2017 var skilað lokaskýrslu til 

ráðneytisins um s.l. áramót. 

 

Framkvæmd 

Eins og fyrr segir höfðu Markaðsráðs kindakjöts og Landssamtök sláturleyfishafa samvinnu um verkefnið en 

síðarnefndu samtökin héldu utan um verkefnið fyrir hönd afurðastöðvanna sem eru hinir eiginlegu 

útflytjendur. Ágúst Andrésson, formaður Landssamtaka sláturleyfishafa, var verkefnastjóri og upplýsti 

Markaðsráð kindakjöts reglulega um gang verkefnisins.  

Alls voru lagðar til kr. 372.240.580 í stuðning í þessu verkefni. Þar af var mótframlag útflytjenda kr. 

201.351.275 en kr. 100.000.000 voru sérstakt framlag ríkisins og kr. 70.889.305 voru ónýttar beingreiðslur. 

Verkefnið var sett upp í tveimur lotum og voru kr. 80.000.000 af framlagi ríkisins greiddar við uppgjör fyrri 

lotunnar í lok júní í samræmi við 5.1. gr. og 5.3. gr. úthlutunarreglna í viðauka við fyrrgreint samkomulag 
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9 ráðuneytisins og Markaðsráðs. Á fundi Markaðsráðs kindakjöts þann 19. maí 2017 var eftirfarandi skráð í 

fundargerð: 

Markaðsráð hefur farið yfir umsókn frá Landssamtökum sláturleyfishafa fyrir hönd allra sláturleyfishafa frá 

2. maí 2017 og fylgigögn hennar. Markaðsráð telur hana fullnægjandi og í samræmi við samning ráðsins við 

atvinuvega- og nýsköpunarráðuneytið og felur framkvæmdastjóra að greiða út 80.000.000 kr. til 

Landssamtaka sláturleyfishafa vegna verkefnisins. 

 

Greiðslur 

Greiðsla frá Búnaðarstofu Matvælastofnunnar vegna ónýttra beingreiðsla í samræmi við ákvörðun 

Framkvæmdanefndar búvörusamninga barst Markaðsráði kindakjöts í lok desember 2017. Þær kr. 

90.899.305 sem út af stóðu við heildaruppgjör verkefnisins voru greiddar út í samræmi við ákvörðun fundar 

Markaðsráðs kindakjöts þann 23. nóvember 2017 þar sem farið var yfir gögn vegna seinni lotu verkefnisins. 

Gengið var út frá ákveðnu viðmiðunarverði fyrir hvern skrokkhluta en stuðningur fór aldrei yfir sem nemur 

200 kr. pr. kg. Megnið af hinu útflutta kjöti fór til Spánar, Svíþjóðar, Bandaríkjanna, Japan, Kanada og 

Rússlands. Ekki var stutt við sölu á slögum, beinum eða öðrum aukaafurðum. 

Hver sláturleyfishafi gerði reikning beint á sinn kaupanda að fengnu samþykki verkefnastjóra um styrkhæfi 

hvers verkefnis. Reikningar voru svo lagðir inn til verkefnastjóra en Landssamtök sláturleyfishafa sáu svo 

um útgreiðslu í umboði Markaðsráðs kindakjöts. 

Megnið af því kindakjöti sem flutt var út voru frampartar og læri, en það eru þeir skrokkhlutar sem óttast var 

að myndu safnast upp í birgðum án aðgerða. Alls voru flutt út um 857 tonn í gegnum verkefnið af kjöti frá 

sláturtíðinni 2016 en verkefninu lauk formlega 31. ágúst 2017. 

Taflan hér að neðan sýnir skiptingu milli þeirra afurðastöðva sem tóku þátt í verkefninu í útfluttum kg, 

hlutfalli af heild, mótframlag og stuðning. 

 

 

Magn í kg. Hlutfall 

Framlag 

útflytjenda 

samtals kr. 

Stuðningur 

samtals kr. 

Kaupfélag 

Skagfirðinga 358.376 
41,79% 

99.190.016 71.053.370 

Hvammstangi 196.892 22,96% 41.335.253 39.375.820 
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10 Sláturfélag Suðurlands 96.730 11,28% 20.008.071 19.346.088 

Blönduós 104.849 12,23% 22.691.277 20.969.794 

Norðlenska 21.425 2,50% 6.563.641 4.285.060 

Fjallalamb 79.303 9,25% 11.563.016 15.860.600 

Samtals 857.575 100,00% 201.351.274 170.890.732 

 

Samkvæmt 2. mgr. 2. gr. fyrrnefnds samkomulags Markaðsráðs og ráðuneytisins skal ráðið leita samstarfs 

við útflytjendur á kindakjöti um að virkja ný og eldri viðskiptasambönd í verkefninu. Skv. 3. mgr. sömu gr. 

eru verkefni styrkhæf ef um er að ræða ný eða endurvakin viðskipti og sýnt þyki að ólíklegt sé að af þeim 

verði án stuðnings.  

Samkvæmt 5. gr. voru áherslusvæði í verkefninu eftirtalin og hér er farið stuttlega yfir það helsta sem gert 

var á hverju svæði fyrir sig: 

 Evrópusambandið 

 Kanada 

 Mið-Austurlönd 

 Afríka sunnan Sahara 

 Suðaustur Asía 

 Rússland og Mið-Asía 

 

Innan Evrópusambandsins voru endurvakin viðskiptasambönd á Spáni með ágætum árangri. Það leiddi 

einnig til tilraunasölu í Portúgal sem lofar góðu. Unnið var að því að ná fótfestu á nýjum markaði með Halal 

kjöt í Svíþjóð sem gekk ágætlega og hefur möguleika á að vaxa í framtíðinni. Unnið var að sölu til 

veitingastaða í Danmörku og Finnlandi og eins voru sendar prufusendingar til verslana í þessum löndum. Þá 

var sérstaklega höfðað til Íslendinga á Norðurlöndunum. Unnið var að því að finna nýja markaði fyrir fersk 

lambalæri í Bretlandi og líklegt er að það takist um leið og afurðastöðvar hér hafa fengið BRC vottun. 

Heilir skrokkar af Halal kjöti voru seldir Kanada. Sala gekk vel en erfið skriffinnska við landamæraeftirlit 

gerði verkefnið kostnaðarsamt. Tvær sendingar fóru á sambærilegan markað í Bandaríkjunum í kjölfarið. 

Ekki náðust ásættanlegir samningar við kaupendur í Mið-Austurlöndum eða Afríku sunnan Sahara í þessu 

verkefni. 
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11 Aðkoma að yfirstandandi söluverkefni Icelandic Lamb o.fl. í Japan hjálpaði til við að tryggja tilraunasölu á 

frampörtum sem notaðir eru í sérstaka þarlenda rétti. 

Aðkoma að verkefni í Rússlandi tryggði samninga um sölu á lambakjöti inn á flugeldhús sem framleiðir mat 

fyrir 28 flugfélög.  

 

Niðurlag 

Að mati verkefnastjóra þessa verkefnis gekk það nokkuð vel og flestir sláturleyfishafar tóku þátt. 

Markaðsráð kindakjöts var upplýst reglulega um gang verkefnisins og farið yfir tiltæk gögn á fundum þess. 

Sem fyrr segir nýttust alls kr. 170.889.305 af sérstöku framlagi ríkisins og ónýttum beingreiðslum í 

verkefnið. Af þeim eru fullnýttar þær kr. 100.000 milljónir sem Alþingi veitti til verkefnisins og kr. 

70.899.305 af þeim ónýttu beingreiðslum sem Framkvæmdanefnd búvörusamninga ákvað að setja til 

markaðsmála. Þær kr. 29.110.695 sem eftir standa af ónýttu beingreiðslunum verða nýttar til annarra 

markaðsverksverkefna hjá Markaðsráði kindakjöts. 
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12 
Starfsemi Icelandic Lamb ehf. 
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13 Inngangur 

Samkvæmt 10. gr. samnings um almenn starfsskilyrði sauðfjárræktarinnar frá 19. febrúar 2016 fóru 148 

milljónir kr. til verkefnisins Aukið virði sauðfjárafurða árið 2017. Þar af fara 10 milljónir kr. til 

Framleiðnisjóðs landbúnaðarins en 138 milljónir kr. til Icelandic lamb ehf. samkvæmt samkomulagi 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins og Markaðsráðs kindakjöts frá 19. apríl 2017.  

Verkefnið er til tíu ára og miðar að því að lyfta íslensku lambakjöti upp á hærri markaðshillu og auka 

verðmætasköpun. Markaðsstofan Icelandic Lamb ehf. er dótturfyrirtæki Markaðsráðs og sérstaklega stofnað 

utan um verkefnið. Hjá Iclandic Lamb eru nú 3,4 stöðugildi en þeim mun fjölga á árinu 2018 eftir því sem 

samstarfsaðilum fjölgar og eins er stefnt að því að taka hluta auglýsingavinnslu í hús. 

Samkvæmt 8. gr. fyrrgreinds samkomulags skilar Markaðsráð ársfjórðungslega skýrslum um framgang 

verkefnisins til ráðuneytisins auk þess að skila ítarlegri skýrslu árlega þar sem gerð er grein fyrir 

fjárhagsstöðu og árangursmati. Þessu til viðbótar fær ráðuneytið afrit af verk- og fjárhagsáætlun og 

ársreikningum hvers árs þótt ekki séu kvaðir um það í samkomulaginu. 

Tilgangur verkefnisins um aukið Aukið virði sauðfjárafurða er að vinna að auðkenningu íslenskra 

sauðfjárafurða, aukinni verðmætasköpun, markaðssetningu til erlendra ferðamanna og sérstökum arðsömum 

útflutningsverkefnum í útlöndum. Icelandic Lamb er sérstök sölu- og markaðsstofa í eigu Markaðsráðs 

kindakjöts sem sinnir eingöngu þessu verkefni.  

Icelandic Lamb er í víðtæku samstarfi við um verslanir, veitingastaði, framleiðslufyrirtæki, 

ferðaþjónustufyrirtæki o.fl. Verkefnin snúa annars vegar að erlendum ferðamönnum og hins vegar að 

sérstökum útflutningsverkefnum inn á kröfuharða markaði. Nokkur skörun getur í einstaka tilfellum verið á 

milli verkefna Icelandic Lamb, Markaðsráðs kindakjöts og Landssamtaka sauðfjárbænda en gerðir hafa 

verið samningar um verkaskiptingu á milli þessara aðila. 

Markaðssjóður sauðfjárafurða, sem heyrir undir Framleiðnisjóð landbúnaðarins, er hluti af verkefninu Aukið 

virði sauðfjárafurða. Framleiðnisjóður auglýsir eftir umsóknum og afgreiðir styrki að fenginni umsögn 

Markaðsráðs. Fyrsti umsóknarfrestur rann út 1. október 2017 og bárust 13 umsóknir þar sem óskað var eftir 

nærri 40 milljónum kr. Til úthlutunar voru 10 milljónir kr. Markaðsráð kláraði umsagnir sínar á fundi 10. 

nóvember 2017 og mælti með því að fimm verkefni yrðu styrkt. 
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14 Árangur og árangursmælikvaraðar 

 

Árangur 2017 

Verkefnið Aukið virði sauðfjárafurða á sér enga hérlenda hliðstæðu en nokkrir mælikvarðar voru settir fram 

fyrir fyrsta starfsárið. Annars vegar eru það verkefnamælikvarðar og hins vegar fjárhagsmælikvarðar.  

 

Verkefnamælikvarðar 

Megin verkefni ársins var að fá fjölda innlendra samstarfsaðila að verkefninu. Stefnt var að því að þeir yrðu 

orðnir 150 fyrir árslok og það markmið náðist nokkru fyrir áramót. Með því er lagður traustur grunur að 

áframhaldandi velgengni á næstu árum. Þá var stefnt að tíu samstarfssamningum vegna útflutnings. Ljóst er 

eftir því sem verkefnið hefur þróast að það mat var óraunhæft en formlegir samstarfsaðilar í sértækum 

útflutningsverkefnum eru nú þrír. Gert var ráð fyrir mögulegri þátttöku í tveimur vörusýningum erlendis en 

Icelandic Lamb tók þátt í einni vörusýningu í Tókýó í febrúar 2017. Þá var þeim hluta verkefnisins er snýr 

að merkingum á sauðfjárbúum frestað.  

 

Fjárhagsmælikvarðar 

Samkvæmt fjárhagsáætlun Icelandic Lamb ehf. var gert ráð fyrir því að útgjöld yrðu tæplega 143 milljónir 

kr. Miðað við bráðabrigðaniðurstöður verða gjöldin rúmlega 95 miljónir króna eða rúmlega 30% undir 

áætlunum. Allir liðir eru undir kostnaðaráætlun eins og hér sést:  

 

     Áætlun  Niðurstöður* Mismunur 

Auglýsingar    60.120  39.660  -34% 

Erlend samskipti      5.200    4.406  -15% 

Samstarfsaðilar      5.000    4.343  -13% 

Merkingar      5.000           0  -100% 

Rekstur     64.250  45.279  -30% 

Annar kostnaður      3.000    1.446  -52% 

 

Samtals     142.570   95.134  -33% 

*Hér er miðað við bráðabirgðauppgjör eins og það birtist í lokaskýrslu til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins í desember 2017. Endurskoðunarfyrirtækið 

Endurskoðun og ráðgjöf ehf. í Garðabæ sér um endurskoðun reikninga Icelandic Lamb ehf. 
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15 Þessi hagstæða rekstrarniðurstaða helgast annars vegar af aðhaldssemi í rekstri og varúð við áætlanagerð og 

hins vegar því að ákveðnum verkefnum var frestað eða hægt á þeim. Rekstarafgangur ársins 2017 flyst yfir á 

næsta ár og er gert ráð fyrir honum í fjárhagsáætlun ársins 2018.  

 

Árangursmælingar 

Markaðsstofan Icelandic Lamb fékk Gallup til samstarfs í árslok 2017 um að mæla árangur verkefnisins 

gagnvart erlendum ferðamönnum. Í fáum orðum er niðurstaðan sú að nærri þriðjungur erlendra ferðamanna 

þekkir merkið og þrír fjórðu þeirra hafa af því jákvæða ímynd. 
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16 Samkvæmt könnun Gallup borðaði yfir helmingur (54%) erlendu ferðamannanna lambakjöt á meðan þeir 

dvöldu á landinu. 40% borðuðu eingöngu lambakjöt á veitingastöðum, 10% borðuðu lambakjöt bæði á 

veitingastöðum og einnig kjöt sem keypt var í verslunum og 4% eingöngu kjöt sem keypt var í verslunum.  

 

 

Maskína vann einnig könnun fyrir Icelandic Lamb í árslok 2017 þar sem spurt var hversu oft Íslendingar 

borða lambakjöt. Um 46% borða lambakjöt einu sinni í viku eða oftar og um 86% einu sinni í mánuði eða 

oftar, 9,9% borða það sjaldnar og 4% aldrei. 
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17 Niðurstaðan rímar við könnun sem Gallup gerði árið 2016 fyrir Klúbb matreiðslumeistara en samkvæmt 

henni telur bróðurpartur Íslendinga að lambakjöt sé þjóðarrétturinn.  

 

 

 

Í könnun Maskínu var líka spurt um ánægju Íslendinga með íslenskt lambakjöt. Þar kom í ljós að 87% eru 

mjög eða nokkuð ánægðir með íslenskt lambakjöt. Þetta er verulega jákvæð niðurstaða.  
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18 Íslendingar voru einnig spurðir að því hvort þeir þekki merki Icelandic Lamb og 64% þekkja það eitthvað. 
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19 Árangursmælikvarðar 2018 - 2019 

Í ljósi fenginnar reynslu hafa verið mótaðir nýir og ítarlegri árangursmælikvarðar fyrir 2018 og 2019 en voru 

fyrir árið 2017. Þeir verða í framhaldinu lagðir til grundvallar við árangursmat ásamt fjárhagslegum 

mælikvörðum eins og nú er. 

 

Beinir árangursmælikvarðar 

Beinir árangursmælikvarðar eru þeir þættir sem markaðsstofan Icelandic Lamb getur haft bein áhrif á með 

starfsemi sinni. Áfram verður haldið við að fjölga samstarfsaðilum þótt ekki verði lögð jafn mikil áhersla á 

það árið 2018 eins og 2017. Þá liggur nú betur fyrir hvernig samstarfi í útflutningsverkefnum verður háttað. 

Helstu breytingarnar á beinum árangursmælikvörðum eru þrjár. Í fyrsta lagi eru teknir inn mælikvarðar 

varðandi markaðssetningu á netinu. Árangurinn af netherferðinni árið 2017 var afburða góður og herferðin 

var verðlaunuð af FÍT og tilnefnd til tveggja alþjóðlegra verðlauna. Í öðru lagi hefur verið samið við Gallup 

um viðhorfskannanir meðal erlendra ferðamanna. Fyrstu niðurstöður eru framar öllum vonum en þær sýna 

að 27% erlendra ferðamanna þekkja merkið sem hlýtur að teljast einstakur árangur á jafn stuttum tíma. Loks 

er unnið að því að fá aukna umfjöllun á ensku, þýsku, japönsku og frönsku í ýmsum miðlum sem fjalla um 

mat, hönnun, handverk og ferðalög.  

Beinir árangursmælikvarðar 

 

2017 2018 2019 

Samstarfsaðilar innanlands Fjöldi samtals 150 225 300 

Samstarfsaðilar vegna útflutnings Fjöldi samtals 3* 6 8 

Sýningar erlendis Fjöldi á ári 1 1-3 1-4 

Merkingar á sauðfjárbú og réttir Fjöldi samtals 0 250 500 

Snertingar á samfélagsmiðlum Fjöldi á ári 40 millj. 50 millj. 50 millj. 

Fylgjendur á samfélagsmiðlum Fjöldi samtals 16. þús.  25 þús. 50. þús.  

Deilingar á samfélagsmiðlum Fjöldi á ári 26 þús. 30 þús. 30 þús. 

Lík á innlegg á samfélagsmiðlum Fjöldi á ári 77. þús.  100 þús.  100 þús. 

Ferðamenn sem þekkja merkið (Gallup) Hlutfall samtals 27% 33% 37% 

Íslendingar sem þekkja merkið vel (Maskína) Hlutfall samtals 15% 20% 25% 

Umfjallanir miðlum Fjöldi á ári 10 30 30 

*Eingöngu þeir aðilar sem eru með formlegan samstarfssamning. Samvinna er við fleiri. 
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20 Óbeinir árangursmælikvarðar 

Óbeinir árangursmælikvarðar eru þess eðlis að Icelandic Lamb getur aðeins haft óbein áhrif á þá með 

starfsemi sinni. Að öðru óbreyttu ætti þó að vera fylgni á milli beinu og óbeinu mælikvarðanna. Horft er til 

hlutfalls ferðamanna sem borðar lambakjöt á veitingastöðum eða kaupir það í verslunum. Gallup mun á 

næstu árum gera kannanir á sex mánaða fresti þar sem spurt er um neyslu og kaup á lambakjöti. Í öðru lagi 

er horft til þess hversu mikið magn er selt undir hatti samstarfsverkefna Icelandic Lamb í útflutningi. Nú 

þegar hefur náðst markverður árangur í Japan og fleiri verkefni sem byggja á sömu hugmyndafræði eru 

komin nokkuð á veg. Í þriðja lagi er horft til aukinnar innanlandssölu á kindakjöti.  

 

Óbeinir árangursmælikvarðar 

 

2017 2018 2019 

Ferðamenn sem borða lamb á veitingastað Hlutfall á ári 40% 55% 60% 

Ferðamenn sem kaupa lamb í búð Hlutfall á ári 4% 7% 10% 

Ferðamenn sem kaupa lamb í búð og á 

veitingast. 
Hlutfall á ári 10% 15% 20% 

Ferðamenn sem kaupa ull, hönnun eða handverk Hlutfall á ári  ?%* ?% ?% 

Útflutningur samstarfsaðila Tonn samtals 200 300 400 

Söluaukning innanlands milli ára (kindakjöt) Hlutfall samtals 3,5% 7,5% 7,5% 

*Beðið er eftir tölum frá Gallup. 
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21 Helstu verkefni 

 

Veitingastaðir:  

Markaðsstofan Icelandic Lamb er í samvinnu við um 120 veitingastaði sem setja íslenskt lambakjöt í 

öndvegi. Meðal þessara samstarfsaðila eru stærstu hótelakeðjur og margir af fremstu veitingastöðum 

landsins. Áætlað er að söluaukning hjá þeim stöðum sem voru í tilraunasamstarfi árið 2016 hafi verið um 

25% en dæmi eru um allt að 70% söluaukningu á einstökum stöðum. Sérstök áhersla var lögð á það á árinu 

2017 að fjölga samstarfsstöðum en á seinni hluta ársins var meiri áhersla á að styrkja og dýpka samstarfið og 

verður haldið áfram á þeirri braut næstu misseri.  Á árinu 2018 verður unnið að því að bæta 

árangursmælingar af samstarfinu, m.a. með spurningalistum til forsvarsmanna þessara veitingastaða. 

 

Vöruþróun:  

Hópur sérfræðinga vinnur nú að endurkortlagningu dilksins að frumkvæði Icelandic Lamb í samvinnu við 

Matís. Horft er sérstaklega til þeirra hluta lambsins sem hafa verið þyngstir í sölu, þ.e. stórra læra og 

framparta. Fyrsti afrakstur þeirrar vinnu var ný vörulína fyrir erlenda ferðamenn sem unnin er úr lærum og 

fór í tilraunasölu í loka sumars 2017. Þessi vinna mun einnig nýtast við þróunarvinnu við heimsendar 

máltíðir og í útflutningi. Horft er til þróunar og vörunýsköpunar síðustu ára bæði innanlands og utan. Að 

auki hefur Icelandic Lamb stutt við vöruþróun ýmissa frumkvöðla með ráðgjöf, markaðsefni og 

tengslamyndun. Af því hefur þegar orðið verulegur árangur. Má þar nefna Lamb Jerky, niðursoðið 

lambakjöt o.fl. 

 

Vörur fyrir ferðamenn:  

Leitað hefur verið samstarfs við smásöluverslanir og sláturleyfishafa um þróun á sérstökum vörulínum fyrir 

erlenda ferðamenn í tengslum við endurkortlagningu dilksins (sjá fyrri kafla). Tvær vörulínur fyrir erlenda 

ferðamenn og til útflutnings eru á teikniborðinu. Ein lína er þegar tilbúin og komin á markað. Leitað var 

samstarfs við Krónuna sem valdi Norðlenska til að framleiða vöruna. Framleiddar eru fimm mismunandi 

vörur í enskum pakkningum sem dreift var í allar verslanir Krónunnar í fyrsta skipti í september. Jafnframt 

var gerður uppskriftabæklingur í enskri og íslenskri útgáfu og fimm myndbönd sem gengið hafa vel á 

samfélagsmiðlum. Næsta verkefni er sambærileg vöruþróun úr framparti í samvinnu við Samkaup. Sömu 

pakkningar má svo nýta í útflutningi inn á velmegandi markaði, enda á Icelandic Lamb allan rétt á hönnun 

og tengdu markaðsefni. 
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22 Award of Excellence:  

Markaðsstofan Icelandic Lamb hefur tvisvar veitt viðurkenninguna Award of Excellence til samstarfsaðila 

sinna. Annars vegar til tíu veitingastað í vor og til þriggja aðila í handverki og hönnun í byrjun desember.  

 

Ytri pakkningar:  

Unnið hefur verið að þarfagreiningu og hönnun vegna sameiginlegra ytri pakkninga til útflutnings. Horft er 

til pakkninga úr endurnýtanlegum og náttúruvænum efnum, til að nota á kröfuhörðum mörkuðum í Japan, 

Bandaríkjunum og Evrópu. Þeir erlendu kaupendur sem rætt hefur verið við hafa sýnt þessu mikinn áhuga 

en reikna má með því að ferlinu ljúki á fyrri hluta næsta árs og pakkningarnar geti verið tilbúnar fyrir næsta 

haust. 

 

Aðrir samstarfsaðilar:  

Icelandic Lamb er í samstarfi við um 40 aðila í hönnun, framleiðslu, úrvinnslu og sölu á ull, gærum og 

öðrum sauðfjárafurðum undir merkjum Icelandic Lamb. Þar á meðal eru stærstu ullarvöruframleiðendur 

landsins, smáfyrirtæki og allt þar á milli. Að auki er samstarf við Listaháskóla Íslands, Myndlistaskóla 

reykjavíkur, Hönnunarmiðstöð o.fl. Á fyrri hluta ársins var ekki lögð áhersla á þennan hluta en kraftur settur 

í hann á fjórða ársfjórðungi. Áfram verður haldið á þeirri braut á árinu 2018. 

 

Hönnunarmars:  

Icelandic Lamb tók þátt ásamt 12 samstarfsaðilum í Hönnunarmars 2018. Sett var upp sýning með íslenskri 

hönnun úr ull og gærum. Sýningin tókst vel og vakti talsverða athygli.Icelandic Lamb er í samstarfi við um 

40 aðila í hönnun, framleiðslu, úrvinnslu og sölu á ull, gærum og öðrum sauðfjárafurðum undir merkjum 

markaðsstofunnar. Þar á meðal eru stærstu ullarvöruframleiðendur landsins, smáfyrirtæki og allt þar á milli. 

Á fyrri hluta ársins var ekki lögð áhersla á þennan hluta en kraftur settur í hann á fjórða ársfjórðungi. Áfram 

verður haldið á þeirri braut á árinu 2018. 

 

Aðrir fundir og fjölmiðlar:  

Framkvæmdastjóri hefur farið fjölmarga fundi hjá hópum og félagasamtökum víðsvegar um land til að 

kynna verkefnið Aukið virði sauðfjárafurða, auk þess að koma fram reglulega fram í fjölmiðlum. Þá hefur 

verið unnið nokkuð almannatengslastarf vegna verkefnisins og ýmsar fréttir í bæði blöðum og 

ljósvakamiðlum má rekja til þeirrar vinnu. 
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23 Samskipti við erlenda kaupendur og blaðamenn:  

Icelandic Lamb hefur verið í samstarfi með Íslandsstofu um móttöku erlendra fjölmiðlamanna, kynningu í 

tengslum við komandi heimsmeistarakeppni knattspyrnu o.fl. Hingað komu japanskir blaðamenn sem eyddu 

nokkrum dögum á landinu haustið 2017, heimsóttu veitingastaði, bændur og fóru í réttir. Mikil og jákvæð 

umfjöllun um Ísland og íslenskt lambakjöt í Japan fylgdi í kjölfarið. Þá hefur Icelandic Lamb komið að 

móttöku kaupenda og kjötskurðarmanna frá Japan, Bandaríkjunum og nokkrum Evrópuríkjum.  

 

Vottorð og viðurkenningar:  

Icelandic Lamb vinnur að því með skipulegum hætti að fá ýmis vottorð og viðurkenningar fyrir greinina og 

afurðirnar í samstarfi við Landssamtök sauðfjárbænda o.fl. aðila. Má þar nefna vottun vegna banns við 

notkun á erfðabreyttu fóðri, kolefnisjöfnun o.s.frv. í samræmi við stefnumótun Landssamtaka sauðfjárbænda 

til árisins 2027 og sérstakan samning þessara aðila.  

 

Verndað afurðarheiti:  

Íslenskt lambakjöt varð nýlega fyrsta íslenska afurðin til að fá vottun sem verndað afurðaheiti á grundvelli 

laga frá 2014 um vernd afurðaheita sem geta vísað til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu. 

Ferlið tók um tvö ár. Unnið er að því að fá sambærilega evrópska vottun í kjölfarið.  

 

Gagnabanki:  

Sérstaklega er unnið að því að koma upp myndbanda-, mynda- og textabanka og miðla efni til erlendra 

fjölmiðlamanna. Stefnt var að því að ljúka þeirri vinnu á fjórða ársfjórðungi 2017 en ljóst að það næst ekki 

fyrr en á nýju ári. Á fyrsta ársfjórðungi 2018 verður farið af stað með sérstaka áætlun til að miðla og ná til 

innlendra og erlendra fjölmiðlamanna og annarra hagsmunaaðila. Meðal annars verður gefið út rafrænt 

fréttabréf á íslensku og ensku.  
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24 Beint markaðsstarf 

 

Beinar auglýsingar:  

Markaðsstofan Icelandic Lamb auglýsir ekki í hefðbundnum miðlum en er með fasta auglýsingasamninga 

við flugfélög, Leifsstöð, ferðamannafréttablaðið Grapevine o.fl. Þeir eru endurskoðaðir reglulega. 

Blaðaauglýsing Icelandic Lamb fyrir ull var nýverið verðlaunuð af FÍT. 

 

Netið og samfélagsmiðlar:  

Icelandic Lamb hefur lagt mikla áherslu á netið og samfélagsmiðla. Árangurinn hefur verið framar björtustu 

vonum. Megnið af efninu er unnið af auglýsingastofunni Jónsson og Le‘macks en starfsfólk Icelandic Lamb 

sér um markhópagreiningar, áætlanagerð og birtingar. Netherferðin hefur nú skilað um 60 milljónum 

snertinga. Áberandi er hversu mikið myndböndum Icelandic Lamb hefur verið deilt, en deilingar er einn 

besti mælikvarði á raunverulegan árangur á samfélagsmiðlum sem til er. Netherferðin var verðlaunuð af FÍT 

og tilnefnd fyrir Íslands hönd til tveggja erlendra verðlauna.  

 

Veitingastaðir:  

Eins og fyrr segir er markaðsstofan Icelandic Lamb ehf. í samstarfi við um 150 aðila í smásölu, 

veitingarekstri, handverki og hönnun. Þeir nota merki Icelandic Lamb í sínu markaðsefni og kynna það inni 

á stöðunum, í matseðlum, á sínum vef- og samfélagsmiðlasíðum o.s.frv. Fjöldi staða fór fram úr áætlun 

ársins 2017 strax á öðrum ársfjórðungi. Í upphafi var kraftur lagður í að fjölga stöðum en nú er aukin áhersla 

lögð á að dýpka samstarfið. Það er meðal annars gert með sameiginlegum kynningaverkefnum, 

samfélagsmiðlayfirtöku og fleiru þess háttar. Út úr þessari samvinnu hefur orðið til efni sem nýtist bæði á 

vefnum og í prentuðu formi. 
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25 Útflutningur 

 

Mikilvægur hluti af vinnu Markaðsráðs og sölu- og markaðsstofunnar Icelandic Lamb er aðstoð við skipulag 

útflutnings á íslensku lambakjöti, leitun nýrra markaðstækifæra og aðstoð við útflytjendur. Icelandic Lamb 

ehf. einbeitir sér sérstaklega að útflutningsverkefnum í Japan, Þýskalandi og Kanada. Þau eru unnin í 

samvinnu við sláturleyfishafa eða aðra innlenda aðila. Allt eru þetta ný verkefni og erlendu fyrirtækin eiga 

það sameiginlegt að vinna á betri hluta markaðarins og verð er hagstætt. Auk þessa kemur Icelandic Lamb 

að þremur verkefnum í Bandaríkjunum. 

 

Svæði og verkefni 

 

Japan:  

Samvinnuverkefni Icelandic Lamb ehf., hrossabænda, afurðastöðva og stjórnvalda hefur þegar skilað góðum 

árangri. Gerður hefur verið sérstakur samningur við japanska samstarfsaðilann Global Vision um notkun á 

merki Icelandic Lamb, sett hefur verið upp japönsk útgáfa af heimasíðu og samfélagsmiðlaefni hefur verið 

þýtt og staðfært. Samningurinn miðast við að árleg sala geti numið allt að 1.000 tonnum eftir fimm ár. Um 

200 tonn af lambakjöti voru flutt út árið 2017. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins hefur komið nokkrum 

sinnum hingað til lands og japanskur kjötskurðameistari hefur heimsótti nokkra slátureyfishafa. Hluti 

verkefnisins hefur falist í þátttöku í vörusýningunni Food Table í Tókýó febrúar 2017 og 2018. 

 

Þýskaland.  

Unnið er að undirbúningi og sókn inn á Þýskalandsmarkað. Eftir viðræður við nokkra þýska aðila var 

ákveðið í samráði við Kjarnafæði hf. að hefja samstarf við þýska fyrirtækið RW-Warenhandelsges MBH. 

Gerður hefur verið sambærilegur samningur og gerður var í Japan. Fulltrúar þýska fyrirtækisins hafa komið 

hingað til lands og fengið send sýnishorn af lambakjöti. Unnin hefur verið mikil undirbúningsvinna í 

samvinnu við þýska fyrirtækið. Reikna má með fyrstu sölu árið 2018 en samningurinn miðast við að árleg 

sala geti numið allt að 1.000 tonnum eftir fimm ár. 

 

Kanada.  

Markaðsstofan Icelandic Lamb hefur unnið með Fjallalambi hf. að undirbúningi á sölu til Kanada. Um er að 

ræða smásölufyrirtæki sem rekur sex verslanir á Vesturströndinni. Áhuginn er mikill og mikil ánægja með 
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26 þær prufur sem hafa verið sendar út. Verið er að undirbúa sambærilegan samning og gerðir hafa verið í 

Þýskalandi og Japan. 

 

Bandaríkin:  

A) Icelandic Lamb og Markaðsráð eru með samning og hafa stutt við íslensk-bandaríska fyrirtækið Wild 

Icelandic sem hefur náð dreifingasamningi við sérvöruheildsöluna European Import, en það fyrirtæki er 

dótturfélag Sysco, stærsta matvæladreififyrirtækis á veitingasviði í heiminum. Fulltrúar European Import 

komu hingað til lands í haustið 2017. Verkefnið lofar mjög góðu. 

B) Íslenskt lambakjöt hefur verið selt til Whole Foods í all mörg ár og fulltrúar fyrirtækisins koma reglulega 

til landsins. Icelandic Lamb hefur lagt hönd á plóg við móttöku þeirra. Whole Foods hefur óskað eftir 

samvinnu í markaðsstarfi og afnotum af markaðsefni Icelandic Lamb. Samningsdrög eru til skoðunar hjá 

lögfræðideild fyrirtækisins. 

C) Icelandic Lamb hefur tekið þátt í frumvinnu við fýsileikakönnun á sölu íslenskra matvæla til 

netverslunarinnar Amazon Fresh í samvinnu við nokkur af stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum landsins.  

 

Kína:  

Unnið er að markaðs- og tækifæragreiningu á kínverskum lambakjötsmarkaði til undirbúnings þegar 

fríverslunarsamningur Íslands og Kína verður loks fullgiltur. Lokaskýrsla er í yfirlestri. Enn hefur ekki verið 

gengið frá lambakjötshluta fríverslunarsamnings Íslands og Kína. 

 

Frakkland og Benelux:  

Icelandic Lamb vinnur nú að kortlagningu og að því að leita að vænlegum samstarfsaðilum í Frakklandi, 

Belgíu, Hollandi og Lúxemborg í samvinnu við utanríkisráðuneytið. Þetta tengist m.a. möguleikum íslensks 

lambakjöts á því að verða í öndvegi á hinni virtu matreiðslukeppni Bocuse d´Or í Lyon 2019. 

 

Aðrir markaðir:  

Icelandic Lamb og Markaðsráðs kindakjöts aðstoða eftir föngum útflytjendur á öðrum mörkuðum við 

ýmislegt sem viðkemur sölu og kynningu á íslensku lambakjöti á viðkomandi mörkuðum. Megin áherslan er 

þó á að byggja upp sjálfbæra markaði undir merkjum Icelandic Lamb. 

 



 

Bl

að

sí

ða 

| 

27 
Samantekt 
Hér hefur verið farið yfir það helsta sem unnið hefur verið að á árinu 2017 og fram á 2018 undir merkjum 

verkefnisins Aukið virði sauðfjárafurða og markaðsstofunnar Icelandic Lamb.  

Ljóst er að árangurinn hingað til er í fullu samræmi við væntingar og þá mælikvarða sem settir voru fram í 

upphafi. Fjárhagsleg afkoma er mjög góð, árangur samfélagsmiðlaherferðar hefur farið fram úr björtustu 

vonum og vel hefur gengið að fá veitingastaði til samstarfs. Eins hefur samstarf gengið vel í þeim 

útflutningsverkefnum sem Icelandic Lamb á aðild að.  

Niðurstöður úr könnun Gallup meðal erlendra ferðamanna benda til þess að Icelandic Lamb sé að takast það 

ætlunarverk að ná til þeirra og kynna fyrir þeim íslenskar sauðfjárafurðir.  

Með aukinni reynslu verða árangursmælikvarðar betri eftir því sem líður á verkefnið. En miðað við þetta 

fyrsta ár af tíu ára verkefni eru allar líkur á að það muni skila tilætluðum árangri á næstu árum, verða 

grunnur að hærra afurðaverði til bænda og skjóta styrkari stoðum undir greinina í heild.  

 

Starfsemi Markaðsráðs kindakjöts var nokkuð breytt frá á árinu 2017 miðað við það sem áður var. Helstu 

verkefnin snerust um ráðgjöf og samstarf, auk þess að ráðið sendi umfangsmikið erindi til 

Samkeppniseftirlitsins og hafði yfirumsjón með sérstöku tímabundnu átaksverkefni.  

 

Allt sem hér kemur fram er samkvæmt bestu vitund undirritaðs. 

 

Reykjavík, 3. apríl 2018. 

 

Svavar Halldórsson,  

 

framkvæmdastjóri Markaðsráðs kindakjöts og Icelandic Lamb ehf.  


