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Talsvert starf var unnið á vegum Markaðsráðs kindakjöts á árinu 2012.  Auglýst var tiltölulega 
mikið samanborið við árið 2011, enda þörf á að sækja fram á markaðnum.  Það skilaði sér í 
mikilli söluaukningu á innanlandsmarkaði.  Unnið var áfram í samstarfi við auglýsingastofuna 
HN markaðssamskipti. 
 
Auglýsingaefnið í birtingu fram á haustmánuði 2012 er byggt  á prent- og 
sjónvarpsauglýsingum sem framleiddar voru 2011 í samstarfi við sjónvarps- og 
veitingamennina Simma og Jóa. Jöfn áhersla var á prentmiðla- og sjónvarpsbirtingar. Lögð 
var áhersla á að skapa létta, jákvæða og skemmtilega stemmingu í kringum lambakjötið.   
Á sama tíma voru birtar prentauglýsingar með sama yfirbragði sem byggja á uppskriftum, 
sem fengnar eru frá Gestgjafanum eða unnar sérstaklega.  Þá voru 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.  Birtingarréttur á efninu tengdu 
Simma og Jóa rann út sl. haust.  Ekki hefur verið auglýst í sjónvarpi síðan þá (eingöngu á 
prent- og netmiðlum) en verið er að vinna nýtt efni sem á að vera tilbúið fyrir grilltímann í 
sumar. 
 
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 matreiðslumeisturum Gestgjafans sem fyrr. Uppskriftirnar eru svo birtar á 
lambakjot.is að nokkrum tíma liðnum. Jafnframt hafa allar uppskriftir í auglýsingum 
Markaðsráðs verið birtar, 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.  Edda Langworth 
hjá Elan margmiðlun hefur haldið utan um uppfærslur á síðunni og tengdri fésbókarsíðu.  
 
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 12 uppákomur útum land sl. sumar fyrir utan leigu vegna einkasamkvæma. Auk þess voru 
Samstarf hélt áfram við Meistarafélag kjötiðnaðarmanna og sjá þeir um að grilla og skera 
kjötið en bændur aðstoða við kynningarnar sjálfar.  
 
Rekin hefur verið kynningarvefsíða á ensku www.icelandlamb.is, ætluð kjötkaupmönnum en 
þar má jafnframt finna efni á þýsku og rússnesku.  Vörumerkið „Iceland Lamb“ var skráð hjá 
Einkaleyfastofu.  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 áfram til þess að allir þeir sem eru að flytja út og 
markaðssetja íslenska lambakjötið erlendis komi fram undir sömu merkjum.   Áhugi 
sláturleyfishafa hefur aukist verulega á að nýta merkið sem MK telur jákvæða þróun. Leitað 
er að mörkuðum sem eru ekki of stórir en vilja greiða fyrir þá sérstöðu sem við höfum upp á 
að bjóða. 
 
Hinn árlegi kjötsúpudagur var haldinn fyrsta vetrardag, nú í tíunda  sinn og var stærri en 
nokkru sinni fyrr af þeim sökum. Boðið var upp á kjötsúpu á Skólavörðustígnum í Reykjavík í 
samstarfi við verslunareigendur og í Krónunni, Hagkaupum og Nóatúni.  Söfnunargámar voru 
á Skólavörðustíg þar sem fólk gat gefið drykkjarumbúðir í söfnun til styrktar bændum sem 

http://www.icelandlamb.is/


urðu fyrir tjóni í septemberóveðrinu norðanlands. Dagskráin á Skólavörðustíg  er skipulögð af 
verslunareigendum en Markaðsráð útvegar hráefnið og auglýsir hana.  Greint var frá 
deginum í öllum fjölmiðlum og umfjöllunin var mjög jákvæð.   
 
Innanlandsmarkaður tók verulega við sér á árinu 2012 sem og kjötmarkaðurinn í heild sem  
stækkaði um 7%. Heildarsala kindakjöts varð 6.638 tonn sem er 631 tonni meira en 2011, 
sem er 11,1% aukning.  Neysla  á mann varð 20,8 kíló á árinu sem er tveggja kílóa aukning frá 
fyrra ári.  Aukningin er mjög veruleg á hvort sem litið er.  Sem fyrr er erfitt að fullyrða um 
ástæður.  Ljóst er að neytendur keyptu almennt meira kjöt en áður, en MK telur að mjög 
öflugt markaðsstarf hafi einnig skilað árangri.  
 
Útflutningur 2013 
 

 
Lækkanir urðu á mörkuðum m.a. lækkað FOB verð á kjöti um tæp 14%. Gærur lækkuðu 
einnig talsvert þó að hækkanir undanfarinna ára hafi fjarri því gengið til baka. FOB verð á 
gærum var ríflega fjórfalt hærra en 2009 í stað þess að vera fimmfalt hærra eins og 2011. 
 
Útflutningsverðmæti alls var tæpur 3,1 milljarður króna sem er um 200 milljónum minna en 
árið 2011. Tveir þriðju verðmætisins voru vegna kjöts og kjötafurða, rúm 20% eru gærur og 
afgangurinn ull og ullarvörur. Hvað varðar einstök lönd þá er Noregur verðmætastur. Þangað 
voru fluttar út afurðir fyrir 620 milljónir króna, þá Bretland með 460 milljónir og svo 
Bandaríkin með 290 milljónir. Næstu lönd eru síðan Færeyjar og Tyrkland. Þessi 5 lönd 
skiluðu 1,9 milljörðum af 3,1 milljarða tekjum í heild Hvað varðar kjöt eingöngu þá er 
Noregur þar einnig efstur, en síðan koma Bandaríkin, þá Færeyjar, Bretland og Hong Kong. 
 
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, Þórarinn Ingi Pétursson, sem er jafnframt formaður ráðsins og fyrir hönd 
sláturleyfishafa Ágúst Andrésson.  Fyrir hönd Bændasamtaka Íslands sat Jóhannes Sigfússon í 
ráðinu fram í mars 2013 en þá tók við Einar Ófeigur Björnsson. 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 2012 voru 69,1 milljónir samanborið við 61,3 m árið 2011. Gjöld 
voru á árinu 2012 75,5 m. kr. samanborið við 63 m kr. árið 2011.  Af þeim var  68,9 mi. kr. 
varið til markaðsmála en 55,7 mi. kr. 2010.  Rekstrarhalli var því 6,5 m. kr.  Eigið fé ráðsins 
var 45,3 mi. kr. í árslok 2012. 


