
REKSTRARDEILD HÁSKÓLANS Á AKUREYRI HJALTI PÁLL ÞÓRARINSSON 

- MARKAÐSSETNING LAMBAKJÖTS Í TENGSLUM VIÐ FERÐAÞJÓNUSTU - iii

English summary 

This report tackles the questions of whether tourism in Iceland is utilized to 

market Icelandic lamb in foreign markets, and whether the lamb is available in 

Iceland’s biggest tourist markets. 

Firstly principles of marketing are discussed in relation with marketing of 

Icelandic lamb. The next chapter reveals the history of Icelandic sheep, it´s unique 

characteristics and the quality of its meat. Also included is governmental 

administration,  the status of the lamb production industry, domestic consumption 

and product development.  

Then the image of the product is discussed. The biggest tourist markets are located 

and compared to the largest export markets for lamb. Also, efforts in marketing 

for foreign tourists in Iceland are examined and the tourists consumption of lamb 

is predicted. Marketing efforts and product development for the export markets 

are examined as well. Finally, improvements in the lamb production industry, 

proposed by various interested groups, including tourism, are accounted for. 

Based on the findings along the way, recommendations are made in order to 

improve effectiveness and efficiency of marketing efforts. In conclusion the two 

questions are answered according to the information gathered in the process.  
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Samantekt 

Þessi ritgerð fjallar um markaðssetningu á íslensku lambakjöti. Leitað er svara við 

því hvort ferðaþjónusta hér á landi sé notuð sem tæki í markaðssetningu 

lambakjöts til erlendra ferðamanna sem hingað koma. Einnig er skoðað hvort 

okkar erlendu gestir eigi kost á því að kaupa íslenskt lambakjöt í sínu heimalandi.  

Í upphafi er farið í gegnum lögmál markaðsfræðinnar og markaðssetning 

lambakjöts skoðuð í tengslum við þau. Næsti kafli fjallar um mikilvægi 

lambakjötsframleiðslu sem atvinnugreinar, framleiðslu, afkomu sauðfjárbænda og 

stjórnsýslu í sauðfjárbúskap. Einnig er fjallað um sögu íslensku sauðkindarinnar, 

eiginleika og sérkenni hennar og gæði lambakjötsins.  

Því næst eru helstu ferðamannamarkaðir Íslands skoðaðir og bornir saman við 

stærstu útflutningsmarkaði fyrir lambakjötið. Fjallað er um ímynd íslenska 

lambakjötsins og gerð er grein fyrir aðgerðum í vöruþróun og markaðssetningu 

fyrir erlenda ferðamenn hér á landi.  

Í framhaldi af þeim vangaveltum er útflutningsstarfsemin skoðuð. Hvernig 

útflutningi er háttað, hversu mikið er flutt út og hvað hefur verið gert til að 

markaðssetja lambakjötið erlendis. Því næst eru gerð skil hugmyndum ýmsra aðila 

í lambakjötsframleiðslu og ferðaþjónustu varðandi hvernig megi bæta stöðu 

íslenska lambakjötsins og atvinnugreinarinnar í heild. 

Á grundvelli þeirra gagna sem aflað eru settar fram tillögur um hvernig megi ná 

betri árangri í markaðssetningu á íslensku lambakjöti á erlendum mörkuðum. Að 

lokum er spurningunum sem settar voru fram í upphafi svarað.  
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