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Verulegt starf var unnið á vegum Markaðsráðs kindakjöts á árinu 2013.  Auglýst var talsvert, 
með nýju markaðsefni sem unnið var í samstarfi við landslið Íslands í handbolta. Unnið var 
áfram með auglýsingastofunni HN markaðssamskipti í umsjá Ingva Jökuls Logasonar og Páls 
Guðbrandssonar. 
 
Auglýsingaefnið í birtingu er eins og áður sagði byggt á samstarfi við landsliðsfólk í 
handbolta.  Góð viðbrögð hafa verið við auglýsingunum og HN fékk sérstök verðlaun fyrir 
herferðina á uppskeruhátíð ÍMARK (Íslenska markaðsfélagsins) í febrúar 2014.. Mest áhersla 
var á sjónvarpsbirtingar. Lögð var áhersla sem fyrr á að skapa létta, jákvæða og skemmtilega 
stemmingu í kringum lambakjötið, tengjast íþróttafólkinu og skapa heilsutengingu við 
lambakjötið. 
 
Á sama tíma voru birtar prentauglýsingar sem byggja á uppskriftum sem fengnar eru frá 
Gestgjafanum eða unnar sérstaklega.  Þá voru birtar netauglýsingar á  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.   
 
Annað stórt verkefni var að taka í notkun snjallsímaforrit „App“ tengt lambakjot.is.  Þar er 
hægt að nálgast uppskriftirnar á vefnum og einnig eru regluleg tilboð í samstarfi við Krónuna 
– og vonandi fleiri aðila nú á árinu 2014.  Appið er fáanlegt bæði fyrir snjallsíma með 
stýrikerfi frá Apple og Android stýrikerfi frá Google.  Notendur eru ríflega fimm þúsund.  Síða 
lambakjot.is á samfélagsvefnum Facebook hefur einnig verið kynnt rækilega og nú eru 
áhangendur hennar um 13.000.   Hugsunin er sú að tengja efnið á lambakjot.is við Appið og 
Facebok síðuna þannig að þær séu alltaf í fullu samræmi. 
 
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. 
Uppskriftirnar eru svo birtar síðar á lambakjot.is  
 
Edda Langworth hjá Elan margmiðlun hefur haldið utan um uppfærslur á síðunni og tengdri 
fésbókarsíðu ásamt starfsfólki HN 
 
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 10 uppákomur útum land sl. sumar fyrir utan leigu vegna einkasamkvæma. 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“ er 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.  Áhugi 
sláturleyfishafa á að nýta merkið er verulegur. Leitað er að mörkuðum sem eru ekki of stórir 
en vilja greiða fyrir þá sérstöðu sem við höfum upp á að bjóða.  Mikilvægt er að byggja sem 
mest af markaðsstarfinu upp tengt þessu merki til að mynda sterkari tengsl við neytendur og 
kjötkaupmenn erlendis. 
 

http://www.icelandlamb.is/


Hinn árlegi kjötsúpudagur var haldinn fyrsta vetrardag, nú í ellefta sinn. Boðið var upp á 
kjötsúpu á Skólavörðustígnum í Reykjavík í samstarfi við verslunareigendur og í nokkrum 
öðrum verslunum. Dagskráin á Skólavörðustíg  er skipulögð af verslunareigendum en 
Markaðsráð útvegar hráefnið og auglýsir hana.  Greint var frá deginum í flestum fjölmiðlum 
og var umfjöllunin var mjög jákvæð.   
 
Innanlandsmarkaður breyttist lítið árið 2013.  Kjötmarkaðurinn í heild sem  stækkaði þó um 
1%. Heildarsala kindakjöts varð 6.623 tonn sem er22 tonnum minna en 2012 (-0,3%).  Neysla  
á mann varð 20,5 kíló á árinu sem er 300 gramma samdráttur frá 2012.  Árið 2012 var þó 
afar gott. Sem fyrr er erfitt að fullyrða um ástæður.  Árið var að mestu gott en 
jólamánuðurinn olli vonbrigðum og eins fyrstu mánuðir ársins 2014. 
 
Útflutningur 2013 – Tekjur FOB verð. 
 

2013 
     

 
Gærur Ull og band Kjöt og kjötafurðir Heildartekjur Hlf 

Afríka 15,6  0,0  89,3  104,9  3,0% 

ESB 357,9  342,9  443,0  1.143,8  32,4% 

Evrópa 
annað 330,1  18,5  1.031,5  1.380,0  39,1% 

N-Ameríka 11,2  19,9  287,2  318,4  9,0% 

Asía 43,8  26,8  515,2  585,9  16,6% 

Alls  758,6  408,2  2.366,3  3.533,1  
 

 
21,5% 11,6% 67,0% 

   
Nokkrar breytingar urðu á mörkuðum. FOB verð á kjöti hækkaði um 7%. Gærur lækkuðu um 
12% þó að hækkanir undanfarinna ára hafi fjarri því gengið til baka. FOB verð á gærum var 
tæplega fjórfalt hærra en 2009 í stað þess að vera fimmfalt hærra eins og 2011. 
Útflutningsverðmæti alls voru rúmir 3,5 milljarðar króna sem er um 400 milljónum meira en 
árið 2012. Tveir þriðju verðmætisins voru vegna kjöts og kjötafurða, 21,5% eru gærur og 
afgangurinn ull og ullarvörur. Rúm 70% verðmætisins koma frá Evrópu en mikilvægust eru 
löndin utan ESB þ.e. fyrst og fremst Noregur, Færeyjar og Rússland.  Noregur er 
verðmætasta einstaka landið, en svo koma Hong Kong (Kína) og Bandaríkin. 
 
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 Einar Ófeigur 
Björnsson í ráðinu .Framkvæmdastjóri er Sigurður Eyþórsson.  
 
Tekjur og gjöld 
Tekjur Markaðsráðs á árinu 2013 voru 74,4 milljónir samanborið við 69,1 m árið 2012. Gjöld 
voru á árinu 2013 80,5 m. kr. samanborið við 75,5 m kr. árið 2012.  Af þeim var  73,8 mi. kr. 
varið til markaðsmála en 68,9 mi. kr. 2012.  Rekstrarhalli var því 6,1 m. kr.  Eigið fé ráðsins 
var 39,2 mi. kr. í árslok 2013. 


