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Skýrsla framkvæmdastjóra Markaðsráðs kindakjöts 
 

Verulegt starf var unnið á vegum Markaðsráðs kindakjöts á árinu 2014.  Auglýst var 
talsvert, með markaðsefni sem unnið var í samstarfi við landslið Íslands í handbolta. 
Unnið var áfram með auglýsingastofunni HN markaðssamskipti í umsjá Ingva Jökuls 
Logasonar, Páls Guðbrandssonar og Kristjáns Hjálmarssonar. 
 
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.  Réttindi á efninu með 
handboltalandsliðunum renna út um mitt árið 2015.  Þá kemur ný herferð í birtingu 
sem verður kynnt þegar nær dregur. 
 
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.   
 
Áfram hefur verið unnið að útbreiðslu snjallsímaforritsins "Lambakjötsappið".  Þar er 
hægt að nálgast uppskriftirnar á vefnum og einnig eru stundum tilboð í samstarfi við 
Krónuna – en því miður hafa fleiri stórmarkaðir ekki fengist til samstarfs enn..  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 
18.000, eða fimm þúsund fleiri en fyrir ári.  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 12 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. Stærsti 
viðburður ársins var á menningarnótt í Reykjavík. 
 



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. 
 
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 2014 eins og árið á undan.  Kjötmarkaðurinn í 
heild ber nokkurn keim af því að innflutningur á nánast öllu öðru kjöti en kindakjöti 
hefur vaxið verulega, einkanlega nautakjöti en þess gætir líka í svína- og alifuglakjöti.   
Enginn innflutningur hefur þó verið á kindakjöti, þrátt fyrir að hann sé heimill og 
tollkvótum fyrir kindakjöt hafi verið úthlutað.  Verðið erlendis er einfaldlega ekki 
samkeppnisfært við verðið hér innanlands.  Verðlagning kindakjöts tekur þó mið af 
öðru kjöti á markaðisvo aukinn innflutningur hefur líka áhrif á það þó með óbeinum 
hætti sé. 
 

Heildarsala kindakjöts innanlands varð 6.590 tonn sem er 33 tonnum minna en 2012 

(-0,5%).  Neysla  á mann varð 20,2 kíló á árinu sem er 200 gramma samdráttur frá 

2013.  Verð í smásölu lækkaði um 2,1% á árinu. Það jafngildir 4% lækkun raunverðs 

þar sem að ársverðbólgan var 1,9%.   

 

Nokkrar áhyggjur hafa verið uppi um að lambakjöt nái ekki nægilega vel til sívaxandi 

fjölda ferðamanna.  Erfitt er að mæla neyslu ferðamanna á einstökum vörutegundum 

en skv. könnunum er meðallengd dvalar ferðamanna hér 10 dagar og miðað við 

ferðamannafjöldann  árið 2014 jafngildir það því að um 27 þúsund fleiri íbúar byggju 

hér allt árið.  Meðaleyðsla í veitingaþjónustu samkvæmt sömu könnunum er ríflega 

50 þúsund kr og um 25 þúsund kr. í viðbót í almennum matvöruverslunum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icelandlamb.is/


Útflutningur 2014 – Tekjur FOB verð. 

2014      

 Gærur 

Ull og 

band 

Kjöt og 

kjötafurðir Heildartekjur Hlf 

ESB 331,1  334,1  635,9  1.301,1  41,5% 

Evrópa annað 62,6  15,8  1.024,8  1.103,1  35,2% 

N-Ameríka 12,6  14,7  230,3  257,6  8,2% 

Asía 8,8  27,2  434,2  585,9  16,6% 

Alls  415,0  391,8  2.325,2  3.132,1   

 13,3% 12,0% 74,2%   

 

Nokkrar breytingar urðu á mörkuðum. FOB verð á kjöti lækkaði um tæp 6%. Mest er 

það vegna sterkara gengis krónunnar. Gærur lækkuðu um 5% þó að hækkanir 

undanfarinna ára hafi fjarri því gengið til baka. FOB verð á gærum var tæplega 3,6 

sinnum hærra í íslenskum krónum en 2009. Útflutningsverðmæti alls var rúmur 3,1 

milljarður króna sem er um 400 milljónum minna en árið 2013, en áþekk tala og 

2012. Þrír fjórðu verðmætisins voru vegna kjöts og kjötafurða, 13,2% eru gærur og 

afgangurinn ull og ullarvörur. Rúm 76% verðmætisins komu frá Evrópu en 

mikilvægust einstöku löndin eru utan ESB, Noregur, Færeyjar og Rússland.  Noregur 

er verðmætasta einstaka landið, en svo koma Hong Kong (Kína) og Bandaríkin. 

 

Heildarsala var ársins varð því 10.031 tonn samanborið við 9.416 tonn árið 2013, sem 

er 6,5% aukning, eða 615 tonn í magni talið. 

Þar af seldust 6.590 tonn á innanlandsmarkaði 2014 samanborið við 6.623 tonn árið 
2013. Það er 0,5% minna, eins og fram kemur hér að framan. Hinsvegar voru flutt út 
3.441 tonn samanborið við 2.793 tonn árið 2013, eða ríflega 23% meira. Birgðir í 
árslok voru 5.972 tonn sem er 108 tonnum minna en í árslok 2013 (-1,8%). 

Framleiðsla ársins varð 10.100 tonn alls sem er svipað og heildarsalan.  2013 var hún 
9.892 tonn og var aukningin því 2,1%. 

2014 er fyrsta árið á þessari öld þar sem heildarsala og framleiðsla fer yfir 10 þúsund 
tonn.. 
 
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 109,5 milljónir samanborið við 74,4 m árið 
2013. Gjöld voru á árinu 2013 71,8 m. kr. samanborið við 80,5 m kr. árið 2013.  Af 
þeim var  63,6 mi. kr. varið til markaðsmála en 73,8 mi. kr. 2012.  Rekstrarafgangur 
var því 38,3 m. kr.  Eigið fé ráðsins var 79 m. kr. í árslok 2013. 
 

Tekjur Markaðsráðs eru tvíþættar, annarsvegar af verðskerðingargjaldi sem 
afurðastöðvarnar greiða.  Gjaldið er 2 kr/kg á hvert kíló lambakjöts sem selst á 
innanlandsmarkaði.  Það hafa verið tæpar 12 m. kr. undanfarin ár.  Nú er í vinnslu 
frumvarp á vegum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra sem gerir ráð fyrir að 
innheimta gjaldsins leggist af síðar á þessu ári.  Óljóst er hvort frumvarpið verður lagt 
fram í vor eða hvort það nær fram að ganga, en það er stefna stjórnvalda að leggja 
þessa innheimtu af. Þessir fjármunir munu þar af leiðandi ekki nýtast til markaðsmála 
eftir það. 
 

Megintekjustofn MK eru hinsvegar ónýttar beingreiðslur - þ.e. fjármunir sem ekki 
greiðast til greiðslumarkshafa til vegna þess að beingreiðslur eru skertar af 
einhverjum ástæðum.  Sú fjárhæð hefur farið vaxandi á undanförnum árum.  Í sama 
frumvarpi og getið er hér að framan er einnig fjallað um ráðstöfun ónýttra 
beingreiðsla.  Gert er ráð fyrir að skerpa á ákvæðum búvörulaga um þetta efni og 
ráðherra er falið að útfæra ráðstöfunina með reglugerð.  Þar kunna að verða settar 
einhverjar takmarkanir á ráðstöfunina sem ekki eru fyrir hendi í dag.  Það verður eitt 
af viðfangsefnum forystu sauðfjárbænda á árinu 2015 að fylgjast með hvernig þessu 
máli verður háttað.  
 

Í nýjum sauðfjársamningi kann síðan að verða að ráðstöfun ónýttra beingreiðslna 
verði með enn öðrum hætti, en þá þarf að huga að því hvernig menn vilja sjá 
markaðsstarfið í til framtíðar litið.  Er vilji til að reka það áfram undir merkjum MK 
eða er vilji til að fara nýjar leiðir.  Í því máli þarf að móta stefnu fyrr en síðar. 


