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Ágrip 

Meginmarkmið verkefnisins er að kanna hvernig markaðsstjórnun útflutnings sauðfjárafurða 

er háttað á Íslandi, hvaða afurðir er verið að selja og hvers vegna er einmitt verið að selja 

þessar vörur en ekki aðrar vörur sem hægt er að vinna úr lambakjötinu. Einnig að skýra 

hvernig hagsmunaaðilar í útflutningi íslenskra sauðfjárafurða vinna saman að því að skapa 

erlenda markaði og halda þeim. Markaðssetningin er í höndum marga aðila, til dæmis 

afurðastöðvanna, Íslandsstofu, Bændasamtakanna, landbúnaðar- og 

sjávarútvegsráðuneytisins, utanríkisráðuneytisins og annarra.  

Í ljós kom að hagaðilarnir vinna ekki markvist að sameiginlegri markaðssetningu. 

Afurðastöðvarnar standa nánast einar að markaðssetningunni. Aðrir hagaðilar vinna óbeint að 

henni í litlum mæli. Það kom á óvart hversu lítill hluti þess lambakjöts sem flutt er erlendis er 

markaðssett sem íslenskt. Í raun er verið að selja stærstan hluta lambakjötsins í gegnum 

milliliði sem kjöt án auðkenna. Kjöt sem er markaðssett og merkt íslenskt er selt á hærra 

verði en samskonar kjöt sem selt er auðkennalaust. 
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1. Inngangur 

Lambakjöt hefur verið framleitt hér á landi frá því að land byggðist. Framleiðsla og neysla 

innanlands hefur þó ekki alltaf haldist í hendur. Í byrjun tuttugustu aldar var ekki framleitt 

nóg af lambakjöti. Því var gripið til framleiðsluhvetjandi aðgerða. Upp úr 1979 var farið að 

stýra framleiðslunni með styrkjum. Á síðustu misserum hefur verið dregið úr þessum 

styrkjum en gæðastýring hefur verið efld. Heimamarkaður fyrir lambakjöt hefur farið 

minnkandi þar sem neysla lambakjöts hefur dregist saman. Því skiptir útflutningur lambakjöts 

miklu máli fyrir greinina. Útflutningur hefur verið sveiflukenndur en á síðastliðnum þrem 

árum hefur hann verið í stöðugum vexti.  

 Meginmarkmið ritgerðarinnar er að kanna hvernig markaðsstjórnun sauðfjárafurða í 

útflutningi er háttað. Að stjórna markaðsstarfi má lýsa með ferlinum að áætla, framkvæma 

tilurð, verðlagningu, kynningu og dreifingu hugmynda, vöru og þjónustu sem skapar viðskipti 

sem fullnægja markmiðum einstaklinga og skipulagsheilda. Þetta ferli er oft kallað 

markaðsstjórnun eða gerð markaðsáætlunar. Með því að gera markaðsáætlanir aukast líkurnar 

á að fyrirtæki nái tilætluðum árangri á mörkuðum. Markmið ritgerðarinnar er einnig að skýra 

hvernig hagsmunaaðilar í útflutningi íslenskra sauðfjárafurða vinna saman að því að skapa 

erlenda markaði og halda þeim. Það er óljóst hvernig hagsmunaaðilar vinna sameiginlega að 

þessum markmiðum. Árið 2009 gerði Ríkisendurskoðun úttekt á útflutningsaðstoð. Ein af 

meginniðurstöðum hennar var að það þyrfti að marka stefnu fyrir málaflokkinn í heild sinni 

(Ríkisendurskoðun, 2009).  

 Það hefur dregið úr mikilvægi matvælaframleiðslu hér á landi með bættum 

samgöngum við önnur lönd. Það er skortur á lambakjöti víða í heiminum. Íslendingar geta 

nýtt sér það tækifæri. Framleiðslugeta Íslendinga er vannýtt. Kindakjötsframleiðsla fer vel 

með þeim gildum um fersk- og hreinleika sem við viljum standa fyrir sem íslensk þjóð.  

 Þetta efni varð fyrir valinu þar sem höfundur hefur áhuga á innlendri framleiðslu og 

hvernig má markaðssetja hana erlendis, jafnvel auka verðmæti þeirra vara sem verið er að 

flytja úr landi.  

 Það er ekki til heildstæð stefna fyrir málaflokkinn. Áhugavert verður að sjá hvað 

hagaðilar landbúnaðarins leggja af mörkum til markaðsstarfsins. Þessir aðilar eru til dæmis: 

afurðastöðvarnar, Íslandsstofa, Bændasamtökin, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, 

utanríkisráðuneytið og fleiri. 
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 Þau sjónarmið eru uppi að útflutningur lambakjöts sé ríkisstyrktur og því sé verið að 

niðurgreiða lambakjötið sem verið er að selja til annarra landa. Allt lambakjöt sem framleitt 

er á Íslandi er niðurgreitt með beingreiðslum.  

 Þessu verkefni er ætlað að komast að því hvernig hagaðilarnir skipta með sér verkum 

við að afla markaða og halda þeim. Niðurstöður rannsóknarinnar ættu að segja til um hvernig 

verið er að markaðssetja sauðfjárafurðir erlendis.  

2. Hvað er markaðsfræði? 

Markaðsfræði hefur verið til síðan menn fóru að standa í vöruskiptum. Síðar varð 

markaðsfræðin að akademískri fræðigrein. Í markaðsfræði felst að bera kennsl á og mæta 

mannlegum og félagslegum þörfum. Ein stysta skilgreining á markaðsfræði er „að koma til 

móts við þarfir með hagnaði“ (e. meeting needs profitably) (Kotler og Keller, 2006). Árið 

2007 gáfu bandarísku markaðssamtökin út nýja skilgreiningu á markaðsfræði. 

 „Markaðssetning eru athafnir, stofnanir, ferli sem búa til samskipti, afhenda og 

skiptast á tilboðum sem hafa gildi fyrir viðskiptavini, skjólstæðinga, samstarfsaðila og 

samfélagið í heild.“ (American Marketing Association,2007). 

 Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, 

 communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, 

 clients, partners, and society at large (American Marketing Association, 2007). 

 Markaðsáherslur hafa verið að breytast. Í upphafi var framleiðsluáhersla, það er að 

segja að selja allt sem framleitt var. Eftir 1960 var aukin áhersla lögð á neytendurna og 

markaðinn. Eftir 1980 var farið að leggja meiri áherslu á samskipti við viðskiptavinina, 

samskiptamarkaðssetningu. Þetta var breyting á einhliða boðskiptum. Auglýsingar höfðu 

verið einkennandi á markaði og þetta breyttist yfir í að skapa tengsl við viðskiptavini til að 

halda viðskiptavinunum sem lengst (Friðrik Larsen, 2011). Áður fyrr var meiri áhersla lögð á 

vöru, verð, vettvang og vegsauka sem eru markaðsráðarnir. 

 Markaðsáherslur á lambakjöt hafa tekið mið af þessu, búvörusamningar hafa verið 

notaðir sem stýritæki. Beingreiðslur hafa til dæmis verið notaðar til að stýra framleiðslu á 

lambakjöti. Þegar auka hefur átt framleiðsluna, hafa stjórnvöld aukið beingreiðslurnar á hvert 

ærgildi.  
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 Markaðurinn og viðskiptaumhverfið þróast og tekur stöðugum breytingum. Ef 

fyrirtæki fylgja þessum breytingum ekki eftir dregur úr samkennishæfni þeirra. Philip Kotler 

orðaði þennan síbreytileika á skemmtilegan hátt.  

 „Þegar við loksins höldum að við skiljum markaðsfræðina til fulls þá er kynntur til 

 sögunnar nýr dans og við verðum að læra að dansa hann eins vel og okkur er unnt.“ 

 (Bogi Þór Siguroddsson, 2005). 

Þetta má draga saman í að markaðsfræði gengur út á að þekkja þarfir viðskiptavinarins og 

uppfylla þær. 

3. Markaðsumhverfið 

Markaðsumhverfið er allt það umhverfi sem fyrirtæki vinna í. Þetta tekur til allra þátta sem 

hafa einhver áhrif á fyrirtæki hvort sem um er að ræða bein eða óbein áhrif. Það er mikilvægt 

fyrir öll fyrirtæki að skilgreina markaðsumhverfi sitt til að geta sett sér raunhæf markmið í 

markaðsstarfi og auðvelda aðrar markaðstengdar ákvarðanir. Kotler og Keller flokka 

markaðsumhverfið í innra- og ytra umhverfi.  

 Innra markaðsumhverfið eru þeir þættir sem hafa bein áhrif á árangur fyrirtækisins. 

Þeir þættir sem hafa aðaláhrif á innra umhverfið eru fyrirtækið sjálft, samkeppnisaðilar, 

birgjar, milliliðir og neytendur. Einnig eru það ýmsir aðilar sem veita fyrirtækinu þjónustu.  

 Ytra markaðsumhverfið eru þeir þættir sem fyrirtækið getur ekki stjórnað en geta haft 

mikil áhrif á reksturinn samt sem áður. Þessir þættir eru sex:  

 Lýðfræðilegt umhverfi – fólksfjölgun, aldurssamsetning, þjóðernishópar og fleira. 

 Vistfræðilegt umhverfi – náttúruauðlindir sem gengið er á eða verða fyrir áhrifum 

 af starfseminni. 

 Efnahagslegt umhverfi – tekjudreifing, samsetning neyslu, efnahagur og fleira. 

 Menningarlegt umhverfi – menning, gildismat, lífsvenjur og fleira.  

 Stjórnmálalegt umhverfi – lög, reglugerðir, hagsmuna- og þrýstihópar. 

 Tækni- og vísindalegt umhverfi – Tækniþróun og ný tækifæri/ógnanir tengdar því. 

(Kotler og Keller, 2006). 
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Mynd 1. Markaðsumhverfið (eftir Kotler og Keller, 2006, Marketing Management,     

bls. 27). 

4. Markaðsgreining - markaðsupplýsingar 

Með markaðsgreiningu er verið að skoða umhverfi fyrirtækisins og finna út hvaða markaðir 

eru fýsilegastir hverju sinni. Þetta er gert með því að skoða lýðfræðilega þætti, rekstrarlegan 

breytileika, kauphegðun og persónuleg einkenni (Kotler og Keller, 2006). Þættir eins og 

markaðsstærð, arðsemi, samkeppnisaðilar, SVÓT - greining, inn- og útgönguhindranir á 

markaðnum og margt fleira skiptir máli við markaðsgreiningu. Þeim mun nákvæmari og 

ítarlegri sem greiningin er þeim mun líklegra er að ná góðum árangri á markaðnum. 

Skilgreina þarf markaðstækifærið og hvers vegna ákveðin vara er heppileg á valinn markað. 

Þegar verið er að skoða markaðsumhverfið er skoðað hvernig markaðsaðstæður eru, hverjir 

verða samkeppnisaðilar og hugsanlegir samstarfsaðilar. Eðli markaðar getur til dæmis falist í 

hvernig eftirspurnin er, stærð markaðarins, vöxtur eða hnignun hans og hvernig eftirspurnin 

er. Við greiningu á samkeppnisaðilum er samkeppninni lýst í smáatriðum. Öll fyrirtæki þurfa 

að hafa samstarfsaðila sem þau geta reitt sig á, bæði birgja, milliliði og dreifaðila. 
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5. Markaðsáætlanir 

Markaðsáætlanir eru hluti af viðskiptaáætlunum. Markaðsáætlunin innifelur hvaða stefna 

verður tekin, inn á hvaða markaði verður farið, hvernig dreifileiðir eru, verð, kynningarmál 

og fleiri þætti sem fjallað verður um í skrefunum hér að neðan. Við gerð markaðsáætlana er 

mjög mikilvægt að kynna sér markaðsumhverfið sem fyrirtækið ætlar sér að starfa í. Góð 

markaðsáætlun samræmir aðgerðir sem er mikilvægt fyrir grein eins og útflutning lambakjöts. 

Markaðsáætlanir verða að taka mið af meginstefnu fyrirtækja en þær geta líka haft áhrif á 

stefnuna. Fyrirtæki sem sjá fram á mikinn vöxt eða vöruþróun verður það bæði að koma fram 

í stefnunni og markaðsáætluninni. Markaðsáætlanir geta skipt miklu máli við fjármögnun 

verkefna til að geta sýnt fram á hvernig sækja skuli inn á markaðinn og hvaðan 

framtíðartekjur verkefnisins eiga að koma. Það fer eftir stærð fyrirtækjanna hver gerir 

markaðsáætlanirnar. Í litlum fyrirtækjum er það oft eigandinn eða framkvæmdastjórinn en í 

stærri fyrirtækjum eru það markaðsstjórar sem sjá um áætlunargerðina (Hulda Kristinsdóttir, 

1996a). 

 Í upphafi þarf að gera markaðsgreiningu sem er markviss og ítarleg. Hún þarf einnig 

að vera regluleg eða stök greining á umhverfi fyrirtækisins, stefnu og markmiðum þess. 

Helstu upplýsingar sem eru nauðsynlegar til markaðsgreiningar eru: markaðsstærð og horfur, 

markaðsgerð, samkeppnisaðilar, verð, vörur, kauphegðun, dreifi- og flutningsleiðir, kynning, 

söluspár og markaðshindranir. Þessi þekking er oftast til innan fyrirtækisins. Þegar fyrirtæki 

hafa kynnt sér markaðinn þurfa þau að fara í áætlanagerð. Í áætluninni þurfa að koma skýrt 

fram markmið, stöðugreining, hvernig á að markaðssetja vörurnar, aðgerðaráætlun, söluspár, 

fjárhagsáætlun og eftirfylgni. Til að eftirfylgni verði fullnægjandi er mikilvægt að stjórnendur 

ákveði fyrirfram mælikvarða á árangur svo síðar sé hægt að meta árangurinn (Hulda 

Kristinsdóttir, 1996; Berglind Hallgrímsdóttir, e.d.). 

 Þegar búið er að afla upplýsinganna er hægt að hefja gerð hinnar eiginlegu 

markaðsáætlunar. Markaðsáætlanir geta meðal annars verið svarandi (e. reactive), þá hafa 

viðskiptavinir mikil áhrif á hana eða sækjandi (e. proactive) og fyrirtækið aflar sér 

viðskiptavina sjálft (Kotler og Keller, 2006). Markaðsáætlun er notuð til að samhæfa 

markaðsstarf, stefnu og starfssemi fyrirtækja. Í áætluninni er tilgreint hvernig fyrirtækið ætlar 

að ná markmiðum sínum. Markaðsáætlanir spanna yfirleitt þrjú til fimm ár. Það fer þó eftir 

stærð og eðli markaðarins. Áætlunin fyrir fyrsta árið þarf að vera mjög‚ ítarleg og henni þarf 
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að fylgja fjárhagsáætlun (Hulda Kristinsdóttir, 1996a). Áætlunin felur í sér skýra sýn, 

markmiðasetningu, aðgerðaráætlun og ýmsar aðrar undiráætlanir (Kotler og Fox, 1995). 

 Í markaðsáætlunum þarf eftirfarandi að koma fram: 

 Markmið 

 Takmark 

 Vörur 

 Söluspár 

 Vörukynning 

 Verðmyndun 

 Dreifileiðir 

 Flutningsleiðir 

 Auglýsingar 

 Tímasetning og 
framkvæmd 

áætlunar 

 Ábyrgð 

Gerð markaðsáætlana er oft skipt í sjö skref: (Berglind Hallgrímsdóttir, e.d.). 

5.1. Fyrsta skref: þátttakendur í áætlanagerð 

Það fer eftir stærð fyrirtækjanna hver gerir markaðsáætlanirnar. Í smáfyrirtækjum er það 

oftast eigandinn eða framkvæmdastjórinn sem gerir áætlunina með samráði við sölu-, 

framleiðslu- og fjármálastjórann. Í miðlungs og stórum fyrirtækjum er það yfirleitt 

markaðsstjórinn og hans fólk sem vinnur áætlunina sem síðan er samþykkt eða breytt af 

yfirstjórn fyrirtækisins (Hulda Kristinsdóttir, 1996a). 

5.2. Annað skref: markaðsstefna og markmið 

Markaðsstefna fjallar um hvert skuli stefna þegar búið er að velja sér markað. Flokka má 

markaðsstefnu í þrjá meginflokka: að velja markaðssyllur, að vera markaðsráðandi og að vera 

með vöruaðgreiningu. Markaðssyllur eru innan við 10% af markaðnum. Þar er oft verið að 

bjóða sérsniðna vöru eða þjónustu sem stærri fyrirtæki geta ekki boðið vegna sérhæfingar 

sinnar. Að vera markaðsráðandi og bjóða lágt verð er líkt og nýsjálenski kjötmarkaðurinn 

gerir á alþjóðlega lambakjötsmarkaðnum. Vöruaðgreining er hvernig neytandi gerir 

greinarmun á tveimur sambærilegum vörum. Þetta er líkt og hvernig neytendur gera mun á 

íslensku og erlendu kjöti. Það er mikilvægt að eiga ákveðið vörumerki þegar unnið er að 

markaðssetningu (Kotler og Keller, 2006). Þegar íslenskt lambakjöt er kynnt erlendis er það 

gert undir vörumerkinu Icelandlamb.is og markaðs- og kynningarstarfið samhæft með því. 

Það að allt íslenskt kjöt sé undir einu vörumerki þrátt fyrir að það komi frá nokkrum 

afurðarstöðvum, einfaldar val erlendra neytenda. Við markaðssetningu lambakjötsins hjá 

Whole Foods hefur verið búin til vörumerkjavitund hjá neytendum sem eru jafnvel farnir að 

óska eftir íslenska lambakjötinu (Baldvin Jónsson munnleg heimild, 21. febrúar 2012). 
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5.2.1 Markmið 

Markmið eru í raun stefna og samræmi áætlunarinnar. Oft eru meginmarkmið fyrirtækisins 

tekin saman í inngangi markaðsáætlana. Þetta eru til dæmis viðskipta-, þjónustu- og 

fjárhagsleg markmið sem og önnur markmið sem skipta fyrirtækið máli. Mikilvægt er að hafa 

bæði skammtíma- og langtímamarkmið (Hulda Kristinsdóttir, 1996a). 

Markmiðin þurfa að vera SMART:  

 S - Skýr, sértæk. Til dæmis að vilja auka söluna er ekki nógu skýrt en að vilja auka 

hana um 10% er skýrt. 

 M – Mælanleg. Til dæmis í tíma, peningum, gæðum, unnum einingum. 

 A – Aðgerðaráætlun. Nákvæm lýsing á því hvernig skal ná markmiðinu.  

 R – Raunhæf, en samt ögrandi.  

 T – Tímasett. Þurfa að vera raunhæf miðað við aðrar tímasetningar. 

(Berglind Hallgrímsdóttir, e.d.). 

5.2.2 Markaðsval 

Að úttektinni lokinni ættu margvíslegar upplýsingar að liggja fyrir um væntanlega markaði, 

hvernig þeir verða, vöxtur eða samdráttur, einnig um samkeppnina. Þegar þessar upplýsingar 

eru bornar saman við hvað fyrirtækið getur gert, ætti að koma í ljós hvaða markaðir eru 

fýsilegastir fyrir fyrirtækið að sækja inn á. Þegar búið er að velja markaði sem sótt er inn á, 

þarf að miða markaðsáætlunargerðina við það. Lítil fyrirtæki þurfa að finna sér markaðssyllur 

því það dregur úr hættunni á að lenda í beinni samkeppni við stærri fyrirtæki (Hulda 

Kristinsdóttir, 1996a). Markaðssyllur geta verið hættulegir markaðir. Ef fyrirtæki gengur vel 

þá geta komið stærri fyrirtæki og eignað sér markaðinn. Þrátt fyrir að fyrirtæki hafi fundið sér 

syllu er mikilvægt fyrir þau að dreifa áhættunni með því að finna sér fleiri verkefni (Kotler og 

Keller, 2006). 

5.2.3 Vörur 

Hægt er að greina þarfir markaðarins fyrir ákveðnar vörur sem eru á sérstöku verðbili og af 

vissum gæðum. Flest fyrirtæki framleiða vörur með föstum framleiðslukostnaði. Það skiptir 

máli fyrir stjórnendur fyrirtækja að gera sér grein fyrir að samkeppnishæfni þeirra byggir á 

því að verðið á vörunni passi markaðnum (Hulda Kristinsdóttir, 1996a). 
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5.3. Þriðja skref: Stöðugreining 

Í þessu skrefi er núverandi stöðu fyrirtækisins lýst. Stöðugreining er gerð til þess að 

upplýsingar séu handbærar um núverandi stöðu mála. Þetta er til dæmis: núverandi staða vöru 

á markaði, samkeppnisstaða, greining á viðskiptavinum og birgjum, núverandi staða 

kynningarmála og eftirfylgni. Það er gott að hafa þessa greiningu þegar meta skal hvernig 

markaðsstarfið hefur gengið og til að byggja markmið á. Lykilþættir í stöðugreiningunni eru 

núverandi hagnaður, sala, markaðshlutdeild, staðfærsla vörunnar, núverandi markaðshlutun 

og ánægja viðskiptavina. Einnig þarf að finna út hvernig þessar lykilstaðreyndir hafa þróast 

síðustu 3-5 ár (Berglind Hallgrímsdóttir, e.d.). Meðal annars er hægt er að nota PESTEL - 

greiningu, SVÓT - greiningu, BCG líkanið og GE-líkanið til að kanna markaðsstöðuna.  

5.3.1. PESTEL – greining 

PESTEL - greining er hluti af markaðsgreiningu. Hún er notuð til að greina almennt ytra 

umhverfi fyrirtækja. Greiningin skiptist í sex þætti: pólitískt, efnahagslegt, félagslegt, 

tæknilegt, umhverfislegt og lagalegt umhverfi.  

Pólitískir þættir eru hvernig og að hvaða leyti stjórnvöld grípa inn í hagkerfið til dæmis með 

vinnurétti, skattaumhverfi, stöðugleika í stjórnmálum og fleiru.  

Efnahagslegt umhverfi er hagvöxtur, gengisþróun, vextir og verðbólga. Þetta hefur áhrif á 

fjármagnskostnað og þar af leiðandi á samkeppnishæfni fyrirtækjanna. 

Félagslegir þættir eru meðal annars menning, fólksfjölgun og aldursdreifing. Þessir þættir 

geta einnig haft áhrif á fyrirtækið. Til dæmis er auðveldara að selja eldra fólki lambakjöt en 

yngra fólki. 

Tæknilegt umhverfi hefur áhrif á þætti eins og rannsóknir og þróun, sjálfvirkni og 

tæknilegar breytingar. Þetta getur haft þau áhrif að hagkvæmara verði fyrir fyrirtæki að 

útvista hluta starfsemi sinnar en að fara í kostnaðarfrekar framkvæmdir. 

Umhverfislegir þættir eru hvort tveggja vistfræðilegir og umhverfislegir. Þetta eru til dæmis 

veður, loftslag og mengun. Þetta getur haft áhrif á reksturinn þar sem umhverfisvitund 

neytanda hefur aukist. Nú er verið að selja aukaafurðir sem falla til vegna sauðfjárslátrunar 

sem áður voru urðaðar meðal annars vegna þessara sjónarmiða. Með hlýnandi loftslagi hefur 

gróðurþekja aukist á landinu og þess vegna er meira svigrúm til beitar. 
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Lagalega umhverfið er í raun öll þau lög sem hafa áhrif á rekstur fyrirtækisins. Þetta eru til 

dæmis lög sem fjalla um rekstrarleyfi, neytendavernd, vinnuvernd og margt fleira.  

(Hill, 2011). 

 

Mynd 2. PESTEL - greining (eftir Boddy, 2008, Management An Introduction, bls. 89). 

Það að skilja ytra umhverfi fyrirtækis getur falist í að skilja styrkleika þess og koma auga á 

veikleikana.  

Það að hafa greint hvaða þættir í umhverfi fyrirtækis hafa áhrif á rekstur þess auka möguleika 

fyrirtækisins á að bregðast skjótt við breytingum í ytra umhverfinu. Þeir sem flytja út 

lambakjöt vera til dæmis að fylgjast með hvernig tollkvótar eru í hverju og einu landi og 

breyta sóknaráætlunum sínum ef þeir breytast. Þetta á við alla þætti PESTEL -

greiningarinnar.  

Pólitískt 
umhverfi 

Efnahagslegt 
umhverfi 

Félagslegt 
umhverfi 

Tæknilegt 
umhverfi 

Umhverfislegir 
þættir 

Lagalegt 
umhverfi 

PESTEL 
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5.3.2. SVÓT - greining 

SVÓT - greining byggir á að greina styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri fyrirtækis. 

Þessi greining byggir á rannsóknum Alberts Humprey á fimm hundruð fyrirtækjum á árunum 

1950 til 1960 (Friesner, e.d.). Þessa aðferð er hægt að nota til að greina allt frá stöðu 

greinarinnar til stöðu einstakrar vöru (Kotler og Keller, 2006). SVÓT - greiningunni er skipt 

þannig að ytri þættir sem hafa áhrif á viðfangsefnið eru bornir saman og síðan eru innri þættir 

bornir saman. Ytri þættir eru ógnanir og tækifæri en innri þættirnir eru styrkleikar og 

veikleikar. Þegar SVÓT - greining er notuð skiptir máli að skoða fyrirtækið í samanburði við 

það sem verið er að keppa við. Styrkleiki er ekki styrkleiki nema verið sé að gera eitthvað 

betur en samkeppnisaðilinn. Samantekt niðurstaðna þessarar greiningar er oft sett upp í töflu 

sem lítur svona út:  

 

Mynd 3. SVÓT – greining (eftir Boga Þór Siguroddsson, 2005, Sigur í samkeppni, bls. 

261). 

Sá sem framkvæmir SVÓT – greininguna þarf að hafa þekkingu á því viðfangsefni sem hún á 

að greina, til dæmis hver staða fyrirtækisins er á núverandi tímapunkti. Oft koma fleiri en 

einn aðili að gerð hennar. 

Þegar SVÓT – greining er framkvæmd koma fram mörg atriði í hverjum flokki sem síðan má 

forgangsraða eftir því hvert þeirra er brýnast að takast á við. Í sumum tilvikum má breyta 

veikleikum í styrkleika og ógnunum í tækifæri þegar unnið er með atriðin á listanum. Þannig 

geta fyrirtæki náð samkeppnisforskoti.  

 

Styrkleikar 

 

Veikleikar 

Tækifæri Ógnir 
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5.3.3. BCG- líkanið 

Boston Consulting Group líkanið er notað til að meta hvernig markaðsaðgerðir er best að nota 

við mismunandi aðstæður. Það leggur mat á starfsemina, einstakar vörur eða vörulínur allt 

eftir því hvað hentar hverju sinni. Á y ás er vöxtur markaðar og á x ás er markaðshlutdeild. 

Líkaninu er skipt upp í fjórar einingar: spurningarmerki, stjörnur, hunda og mjólkurkýr. 

Spurningamerki eru rekstrareiningar eða fyrirtæki sem hafa litla markaðshlutdeild á ört 

vaxandi markaði. Flest fyrirtæki byrja hér. Stjörnurnar eru með leiðandi markaðshlutdeild á 

stækkandi markaði. Samkeppni á þessum mörkuðum er mikil. Hundar eru fyrirtæki sem hafa 

litla markaðshlutdeild og hætta oft. Mjólkurkýr eru notaðar þegar dregur úr vexti markaðarins 

og fyrirtækið nær að halda markaðshlutdeild sinni (Grant, 2005).  

 

Mynd 4. Boston Consulting Group líkanið (eftir Grant, 2005, Contemporary strategy 

analysis, bls. 481). 

Það er einfalt fyrir fyrirtæki að setja vöru eða vöruflokka inn í þetta líkan til að sjá hvernig 

staða vörunnar / fyrirtækisins er á markaðnum. Þar með er líka auðveldara að ákveða næstu 

skref í þróun vörunnar /fyrirtækisins. Flestar vörur byrja sem spurningamerki, verða svo 

stjörnur sem þróast í hunda eða mjólkurkýr. Einnig er hægt að beita þessu líkani á einstakar 

vörur. Hjá afurðastöðvunum eru þær vörur sem eru fluttar til útlanda dæmi um þetta. Hluti af 

innmatnum er spurningamerki sem er hugsanlega að þróast í stjörnu, gærur eru dæmi um 

stjörnu, garnir eru dæmi um hunda. Mjólkurkýr líkansins eru heilu skrokkarnir sem virðast 

seljast vel á öllum mörkuðum. 
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5.4. Fjórða skref: markaðssetning 

Með markaðssetningu eru vöru-, verð-, dreifingar- og kynningarstefnurnar samræmdar svo að 

heildar stefnan í markaðssetningunni verði heildstæð. Fyrirtæki verða að hafa skilgreinda 

stefnu og markmið í öllum þessum flokkum. Hvernig markaðssetning vöru og þjónustu 

heppnast hefur allt um það að segja hvernig fyrirtækinu vegnar. 

5.4.1. Vörustefna 

Fyrirtæki höndla yfirleitt með fleiri en eina vöru og því er nauðsynlegt fyrir þau að marka 

stefnu fyrir hverja og eina vöru eða vörulínu. Greina á hvaða markaði eigi að fara með vöruna 

og hvar hún gæti selst vel. Þegar varan hefur náð hámarki þarf að vera búið að ákveða 

hvernig á að endurhanna hana svo hún geti náð sambærilegri sölu aftur. Áður voru læri seld 

frosin og ókrydduð en nú er hægt að fá þau ófrosin, eða kryddlegin.  

5.4.2 Vörumerkjavirði 

Vörumerkjavirði eru þeir þættir sem bætt er við vöru eða þjónustu. Vörumerkjavirði þýðir í 

raun hvaða merkingu vörumerkið hefur í huga neytandans. Til að skapa vörumerkjavirði er 

varan eða vörulínan kynnt fyrir neytandanum Þetta er gert með því að kynna vörumerkið og 

fyrir hvað það stendur. Svo dæmi sé tekið þá er verið að selja íslenskt lambakjöt sem 

framúrskarandi hreina, holla og sérstæða vöru. Vörumerkjavitund neytenda þarf að mæla svo 

hægt sé að greina hvernig hún stendur og til hvaða aðgerða þarf að grípa. Aukin vitund um 

vörumerki eykur líkurnar á kaupum og skapar tryggari viðskiptavini (Kotler og Keller, 2006). 

5.4.2. Verðstefna 

Verð og tekjur haldast í hendur. Fyrirtæki eru sjaldan með verðstefnu þó hún sé afar 

mikilvæg þar sem verð hefur mikið um eftirspurn að segja.Verðið verður að taka mið af 

kostnaði og hóflegri álagningu en það getur líka tekið mið af þeim gæðum sem í boði eru 

(Hulda Kristinsdóttir, 1996a). Þegar fyrirtæki hafa valið sér markhóp og staðfært vörurnar, 

verður verðlagning að vera í samræmi við hann. Markmið með verðlagningu geta verið 

ýmiskonar, til dæmis að lifa af en þá getur verið gott að bjóða lágt verð. Markmið geta líka 

verið hámörkun hagnaðar. Mörg fyrirtæki nota þessa aðferð við verðlagningu. Einnig geta 

þau verið hámörkun tekna og sölumagns. Fyrirtæki sem fleyta rjómann af markaðnum eru 

kölluð markaðsfleytur. Gæðaforusta er notuð til að staðfæra vöru í hugum neytenda líkt og 

gert er með ákveðin vörumerki, til dæmis Porsche. Einnig hafa fyrirtæki ýmis önnur markmið 

með verðlagningu sinni. 
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Tvær mismunandi leiðir eru farnar við verðlagningu. Önnur byggir á eftirspurn en hin á virði. 

Þar sem verðmyndun skiptir einnig máli getur verið gagnlegt að greina samsetningu 

söluverðs vöru. Við greiningu á samsetningunni er endanlegt söluverð vörunnar tekið og 

hlutað niður í hlut: hins opinbera, smásalans, heildsalans, innflytjandans, framleiðandans og 

flytjandans. Einnig getur verið gott að gera núllpunktsgreiningu miðað við nokkrar 

mismunandi sviðsmyndir þar sem forsendurnar eru: verð, kostnaður og selt magn vörunnar 

(Þórhallur Örn Guðlaugsson, 1997). 

5.4.3. Dreifingarstefna 

Dreifileiðir: 

Í markaðsáætluninni verður að koma fram hvaða dreifileiðir eru farnar til að koma vörum til 

viðskiptavina. Dreifileiðir í sölu á lambakjöti eru oft langar, sérstaklega þegar um útflutning 

er að ræða. Val fyrirtækja á dreifileiðum getur haft áhrif á ýmsa ákvarðanatöku eins og um 

verð, sölufólk, flutningsleiðir, afgreitt magn og birgðahald (Hulda Kristinsdóttir, 1996a). 

 Það er oft hagrænn ávinningur af því að nota milliliði. Oftast selja afurðarstöðvarnar 

vörur sínar beint til milliliða sem koma vörunum til smásala sem síðan selja neytendum 

vöruna. Dreifileiðirnar geta verið stuttar eða langar. Myndin hér fyrir neðan sýnir dæmigerða 

dreifileið fyrir lambakjöt sem flutt er til útlanda. Milliliðirnir geta jafnvel verið fleiri. 

 

Mynd 5. Dæmi um dreifileið lambakjöts 

 Við gerð markaðsáætlana er gott að hafa í huga að fræðilega er hægt að velja margar 

dreifileiðir en þegar á hólminn er kominn er oft aðeins hægt að velja eina. Við ákvörðun 

dreifileiða er mikilvægt að lágmarka kostnað, meta sveigjanleika þjónustuveitanda og 

samstarfið við dreifingaraðila. Það skiptir miklu máli að það sé vel skilgreint hvað hver og 

einn aðili innan dreifileiðarinnar á að gera. Upplýsingaflæði fram og til baka um dreifileiðina 

skiptir mjög miklu máli, það er að segja að sleppa ekki einhverjum hlekk í keðjunni þegar 
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stöð 
Heildsali Milliliður Smásali 

Viðskipta-
vinur 



14 

 

þarf að koma upplýsingum til skila. Það þarf að gera ráð fyrir reglulegri endurskoðun, hvort 

dreifingaraðilarnir séu að ná tilskildum árangri (Hulda Kristinsdóttir, 1996a). 

Milliliðir 

Milliliðir geta verið heildsalar eða umboðsmenn. Heildsalar kaupa vörurnar af 

framleiðandanum og selja svo þriðja aðila vörurnar þegar þeim hentar. Hagnaður heildsala 

felst í hagnaði seldra vara. Umboðsmenn eiga ekki vöruna en koma á viðskiptum milli 

kaupanda og framleiðanda. Þegar viðskipti hafa farið um umboðsmann fær hann umboðslaun 

sem greidd eru af framleiðendanum. Löggjöf um umboðsmenn eru mismunandi milli landa. 

Valið á milli þessara tveggja fer oftast eftir því hvað tíðkast á viðkomandi markaði (Hulda 

Kristinsdóttir, 1997; Hulda Kristinsdóttir, 1999). 

 Framleiðendur geta með tvennum hætti fengið milliliði eða heildsala til að taka við 

vörum til dreifingar, með tog- eða þrýstiaðferð. Togaðferðin felst í því að vara er kynnt 

endanlegum kaupendum af krafti sem vekur eftirspurn hjá smásölum og milliliðum sem þar 

af leiðandi vilja taka vöruna í sölu. Þrýstiaðferðin byggir á því að hafa samband við 

milliliðina og reyna að selja þeim vöruna með persónulegri sölumennsku (Kotler, Armstrong, 

Saunders og Wong, 2006). 
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Flutningsleiðir 

Markaðsáætlunin þarf að taka mið af því hvernig dreifing vörunnar verður. Muna þarf eftir að 

vörugeymsla, umskipun og flutningar getur orðið allt að 15 - 30 % af endanlegu verði 

vörunnar. Það er oft betra að útflutningsaðili velji og sjái sjálfur um flutnings- og dreifileiðir 

þar sem hann hefur þá lengur umsjón með því hvernig farið er með vöruna, það er í hvaða 

ástandi hún skilar sér til viðtakanda. Flutningsleiðir frá Íslandi eru aðeins tvær, með skipi eða 

flugi. Útflytjandi á oft betra með að semja um verð á flutningnum. Það dregur einnig úr 

ábyrgð kaupandans þar sem seljandi tryggir þá að varan sé flutt alla leið en ekki bara á 

hafnarbakka einhvers staðar (Hulda Kristinsdóttir,1996a; Hulda Kristinsdóttir, 1996b). Þetta 

getur skipt miklu máli við sölu á lambakjöti, hvort sem það fer ferskt eða frosið á markað. 

Það getur skipt sköpum vegna líftíma vörurnar að hún sé flutt með skilvirkum leiðum til 

kaupenda. 

5.4.4. Kynningarstefna 

Kynningarstefna byggir á því hvernig upplýsingum er miðlað á milli kaupenda og seljenda. 

Kynningar eru orðnar órjúfanlegur hluti af vörum og vörumerkjum. Því er ekki spurning 

hvort fyrirtæki þurfi að kynna vörur sínar heldur hvernig. Kynningar geta verið framkvæmdar 

með ýmsum hætti.  

Auglýsingar: Eru ópersónulegar en mjög oft söluhvetjandi. Auglýsingar má nota á ýmsan 

hátt til dæmis með því að auglýsa tilboð eða byggja upp langtímaímynd, líkt og Landssamtök 

sauðfjárbænda gera með lambakjöt.is. 

Söluhvatar: Eru skammtímaaðgerðir sem ætlað er að vekja athygli á vörunni og hvetja til 

kaupa.  

Bein markaðssetning: Skilaboðin sem komið er á framfæri og eru ætluð ákveðnum 

einstakling. Þau eru oft persónugerð. Þessi markaðssetning er framkvæmd með ýmsum hætti, 

til dæmis í gegnum síma, fjölpóst eða sýnishorn.  

Almannatengsl: Eru markaðsaðgerðir sem miða að því að kynna fyrirtækið eða vörur þess á 

jákvæðan hátt. Þetta er meðal annars gert með fréttatilkynningum, greinaskrifum og styrkjum.  

Persónuleg sölumennska: Er þegar sölumenn kynna eða hafa samskipti við einn eða fleiri 

hugsanlegan viðskiptavin. Þessi gerð sölumennsku er algeng þegar verið er að selja vörur til 

iðnfyrirtækja (Kotler og Keller, 2006). 
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 Þetta eru kynningaráðarnir. Það skiptir fyrirtæki máli að kynna sér hvaða 

kynningaráðar eru í boði og henta fyrirtækinu. Hafa verður í huga að neytendur verða fyrir 

miklu áreiti af völdum auglýsinga á hverjum degi og sjá því ekki allt sem birt er. 

Kynningaráætlunin þarf að vera sundurliðuð fyrir hvern og einn kynningaráð og markmið. 

Söluráðarnir, vara, verð, vegsauki og vettvangur verða að vinna saman. Þegar til dæmis 

kynna á kjötvöru í sérverslun er það sett á hærra verði en þegar verið er að kynna samskonar 

kjöt í almennri verslun. Mest um vert er að allt þetta vinni saman þannig að væntingar 

kaupanda séu uppfylltar í samræmi við það sem verið er að kynna. Þá myndast góður 

markaður fyrir vöruna. Sláturfélag Suðurlands vinnur að markaðssetningu sinni með þetta í 

huga (Steinþór Skúlason, munnleg heimild, 24. apríl 2012). 

Þegar búið er að ákveða hvaða kynningaráðar verða notaðir er nauðsynlegt að ákveða hvernig 

á að fylgja kynningaáætluninni eftir og fer það eftir því hverju á að ná fram með henni. Ef 

ætlunin er að bæta ímynd fyrirtækisins er gott að gera könnun á ímyndinni fyrir og eftir 

kynninguna. Ef birta á auglýsingar er gott að kanna hjá markhópnum hvort hann hafi tekið 

eftir auglýsingunum efir birtingu. 

 Það skiptir miklu máli að kynningarstefna sé í samræmi við þau sölumarkmið og þær 

dreifileiðir sem hafa verið valdar (Hulda Kristinsdóttir,1996a; Bogi Þór Siguroddsson, 2005). 

5.5. Fimmta skref: aðgerðaáætlun 

Aðgerðaráætlun er gerð svo að auðvelt sé að greina aðalatriðin sem felast í því hvað þurfi að 

gera til að ná markmiðum. Þegar aðgerðaráætlun er samin þarf að setja inn aðalmarkmiðin. 

Síðan þarf að skýra hvernig skal ná hverju og einu þeirra. Einnig þarf mælikvarða sem segja 

til um hvenær markmiðum er náð. Gera þarf lista yfir aðgerðir sem þarf að grípa til svo 

markmiðinu sé náð. Það verður að vera skýrt hvaða aðföng þarf til að það náist, tíma, 

fjármagn og fleira. Einnig er mikilvægt að gera lista yfir hver ber ábyrgð á einstökum 

aðgerðum, tímaáætlun þar sem skilgreint er hversu mikill tími má fara í að ná markmiðinu, 

hvaða upplýsingar á að veita og hvenær á að veita þær (NordVu, e.d.). 

  



17 

 

5.6. Sjötta skref: söluspár 

Söluspár miðast við hversu mikið vörumagn fyrirtæki ætlar að selja á ákveðnu tímabili. 

Spárnar þurfa að byggja á mati á eftirspurn og afkastagetu fyrirtækisins. Þegar verið er að 

meta eftirspurnina eru eldri sölutölur skoðaðar, söluþróun á síðustu árum og aðrir þættir svo 

sem árstími. Ef fyrirtæki hefur ekki þessar forsendur þurfa þau að nýta sér opinberar 

upplýsingar um greinina. Söluspárnar þurfa að vera fyrir allt markaðsáætlunartímabilið. 

Forsendur spánna verða að vera skýrar þar sem það auðveldar endurskoðun þeirra. Það þarf 

að gera þrennskonar spár: Bjartsýnisspá byggða á bestu væntingum og aðstæðum, líklegustu 

spá sem er byggð á líklegri þróun aðstæðna og viðhorfa og að lokum svartsýnisspá sem 

byggir á því versta sem gæti gerst. Heildarsöluspár þurfa að taka mið af vörum, neytendahópi 

og dreifileiðum. Með nákvæmum söluspám er auðveldara að fylgjast með frammistöðu fólks 

og dreifa ábyrgð (Hulda Kristinsdóttir, 1996a). 

5.7. Sjöunda skref: fjárhagsáætlun 

Fjárhagsáætlun er samantekt á öllum tekjum og gjöldum verkefnisins. Þegar búið er að taka 

saman markaðsáætlunina er tekin saman heildarfjárhagsáætlun, byggð á sama tímabili og 

markaðsáætlunin. Stundum þarf að draga úr kostnaði og þar með er fjárhagsáætlunin farin að 

hafa áhrif á markaðsáætlunina. Það þarf að fylgja fjárhagsáætluninni eftir með því að fylgjast 

reglulega með. Komi eitthvað fram í eftirfylgninni sem ekki hafði verið gert ráð fyrir þarf að 

endurskoða báðar áætlanirnar og jafnvel aðlaga þær breyttum aðstæðum (Hulda 

Kristinsdóttir, 1996 a). 

5.8. Eftirfylgni 

Í markaðsáætluninni þarf einnig að koma fram hvernig og hvenær á að endurskoða 

markaðsáætlunina og hver eru lykilatriði hennar. Stjórn fyrirtækisins setur oft mælikvarða um 

hvernig bregðast skal við breytingum. Tilgreina þarf hverjir eiga að sjá um endurskoðunina. 

Stundum eru utanaðkomandi aðilar fengnir til að sjá um eftirfylgnina. Það þarf bæði að 

fylgjast með innri og ytri aðstæðum fyrirtækisins. Þær upplýsingar sem koma fram við 

eftirfylgnina þarf að nota við uppfæra áætlanir fyrirtækisins svo hægt sé að nýta þær til að 

aðlaga markmið og starfsemi þess að nýjum aðstæðum (Hitt, Black og Porter, 2012). 
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6. Markaðir 

6.1. Smásala 

Sala til neytanda er kölluð smásala og fer sú sala oftast fram í verslunum. Þessi sala er 

lokastig dreifileiða. Á þessu stigi skiptir máli hvernig varan er fram sett, til dæmis hvort 

lambakjöt er selt sem íslenskt kjöt eða auðkennalaust kjöt. Smásalar veita einnig ýmsa 

þjónustu tengda viðskiptunum, til dæmis bjóða kjötkaupmenn upp á úrbeiningu, sósur og 

krydd. 

6.2. Iðnaðarmarkaðir (fyrirtækjamarkaðir) 

Á iðnaðarmörkuðum eru fyrirtæki sem kaupa vörur í þeim tilgangi að gera úr þeim aðrar 

vörur eða selja þær áfram. Sala á kjöti frá milliliði til kjötvinnslu er dæmi um þetta. 

Iðnaðarmarkaðir eru oft þjappaðir landfræðilega. Það skiptir miklu máli að gera sér grein 

fyrir hverjir sjá um kaupákvörðun hjá fyrirtækjum. Oftast er þetta teymi fólks innan 

fyrirtækjanna, kallaðir ákvörðunartakar. Fyrstu kaup eru oftast vel ígrunduð en síðari kaup 

verða oft reglubundin og umhugsunarlaus. Innkaupaferlið tekur mislangan tíma eftir því 

hversu mikilvæg kaupin eru fyrir kaupandann (Hulda Kristinsdóttir, 1998). 

6.3. Alþjóðamarkaðir 

Alþjóðleg fyrirtæki eru fyrirtæki sem flytja út eða inn vörur. Þessi fyrirtæki þurfa að huga að 

ýmsu sem leiðir af því að vera með starfsemi víðar en á einum markaði. Lög og reglur eru 

ólík eftir löndum gjaldmiðill og gengi, menning, markaðssetning og fjölmargt fleira. Mistök 

leiða af sér tafir, fjárhagslegt tjón og óþarfan vanda. Alþjóðleg fyrirtæki þurfa að tileinka sér 

alþjóðlega markaðssetningu. Þá er skoðað hvaða vörur henta hverjum markaði með það í 

huga að ná aukinni arðsemi út úr viðskiptum. Þegar vara er sett á alþjóðlegan markað verður 

að taka tillit til þess að þarfir viðskiptavinanna eru mismunandi eftir því hvar þeir eru 

staðsettir (Hollensen, 2007). Þegar verið er að markaðssetja lambakjöt alþjóðlega þarf að taka 

tillit til margra þátta svo sem menningu viðkomandi lands, viðskiptavenja, tollkvóta og fleira. 

Flestir þessara þátta ættu að hafa komið fram í stöðugreiningu á markaðnum sem gerð var í 

þriðja skrefinu. 
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6.3.1. Hnattvæðing viðskipta 

Heimurinn er að breytast. Í viðskiptalegu tilliti er hann að dragast saman og það er auðveldara 

að eiga samskipti. Dreifileiðir hafa styst og það tekur styttri tíma að koma vörum til neytenda. 

Hagkerfi heimsins eru að verða tengdari og samþættari.  

Hnattvæðing markaða hefur orðið til þess að markaðir sem áður voru aðskildir og fjarlægir 

renna saman í eitt markaðssvæði. En markaðir eru enn misjafnir og smekkur manna er 

misjafn eftir stöðum. Nú eru flestir heimsmarkaðir iðnaðarmarkaðir en ekki 

neytendamarkaðir. Það eru tveir stórir þættir sem ýta undir hnattvæðingu, annar er 

tækniframfarir hinn er minnkandi viðskiptahindranir (Hill, 2011). 

Þegar farið er inn á nýja markaði verða fyrirtæki að kanna hverskonar hagkerfi er við lýði í 

viðkomandi landi. Skoða þarf lagakerfið, hvernig efnahagsþróunin er og hvernig 

stjórnarhættir eru í viðkomandi landi (Hill, 2011). 

Mismunandi menning hefur áhrif í viðskiptum. Sumar þjóðir neyta meira af lambakjöti en 

aðrar. Stundum kemur það til vegna trúarskoðana, stundum vegna staðhátta. 

6.3.2. Pólitík alþjóðaviðskipta 

Stjórnvöld hneigjast til þess að grípa inn í alþjóðleg viðskipti til að vernda hagsmuni 

þjóðfélagshópa sem þau telja mikilvæga í pólitískum skilningi. Einnig liggja oft 

efnahagslegar ástæður að baki viðskiptahindrunum. 

 Sjö aðferðir eru notaðar til að hindra alþjóðleg viðskipti. Þær eru: innflutningskvótar, 

tollar, niðurgreiðslur og styrkir, útflutningshömlur, skilyrt hlutfall af innilendri framleiðslu, 

innflutningsstefna og að lokum undirboðstollar (Hill, 2011). 
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7. Útflutningur 

7.1. Útflutningsstefna 

Með því að móta skýra stefnu og framkvæma hana má draga úr áhættunni við útflutning. Það 

er gott að fá ráðgjöf í upphafi, einbeita sér mest að einum markaði, byrja smátt og þróa 

sambandið með tímanum. Hafa ber í huga að markaðssetning á erlendum mörkuðum tekur 

tíma. Það þarf að vera í góðum tengslum við heimamenn, jafnvel með því að ráða þá í 

verkefnið og að vera opin fyrir þeim tækifærum sem kunna að bjóðast á markaðnum (Hill, 

2011). 

7.2. Alþjóðlegir samningar 

Ísland á aðild að mörgum alþjóðlegum samningum. Alþjóðlegir samningar eins og 

fríverslunarsamningar, samningur við alþjóðaviðskiptastofnunina (WTO), fjölþjóðlegt 

viðskiptasamstarf og fjárfestingasamstarf eru oftast gerðir til að draga úr viðskiptahindrunum.  

7.3. Evrópusambandið ESB 

Það eru skiptar skoðanir um það hvaða áhrif það hefði á íslenskan landbúnað að ganga í 

Evrópusambandið. Ef Ísland gengi í Evrópusambandið myndi það hafa mjög mikil áhrif á 

íslenskan landbúnað, ef ekki væri búið að semja um undanþágur fyrir íslenska landbúnaðinn. 

Þá yrði hann hluti af heildarmarkaði Evrópusambandsins. Framleiðendur innan 

Evrópusambandsins gætu þá selt þær vörur sem þeir vildu hér á landi (Eiríkur Bergmann, 

2003). Meginreglur eru þær að sameiginlegi markaðurinn gildir líka um landbúnaðarvörur 

(Vilborg Ása Guðjónsdóttir, 2011). Það er ekki víst að íslenskur landbúnaður sé tilbúinn fyrir 

þessa samkeppni. Bændasamtök Íslands eru á móti því að ganga í Evrópusambandið. Meðal 

annars nefna þeir máli sínu til stuðnings slæma reynslu annarra þjóða af inngöngu (Tjörvi 

Bjarnason og Erna Bjarnadóttir, 2009). Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 

skoraði á stjórnvöld að hætta við umsókn að Evrópusambandinu (Landssamtök 

sauðfjárbænda, 2010). Innflutningstollar og önnur innflutningsstýrandi tækni er notuð til að 

stjórna flæði vara inn á svæði Evrópusambandsins. Ríkisstyrkir eru almennt bannaðir innan 

sambandsins. Ef ríkisstyrkir hér á landi yrðu felldir niður væri hætt við hruni í kjötframleiðslu 

(Vilborg Ása Guðjónsdóttir, 2011).  
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7.4. Viðskiptahindranir 

Viðskiptahindranir í alþjóðaviðskiptum eru til dæmis aðflutningshindranir, 

innflutningskvótar, tollar, styrkir, niðurgreiðslur og fleira. Yfirleitt eru viðskiptahindranir 

pólitískar eða til að vernda innlenda framleiðslu. 

 Tollur er í raun skattur sem lagður er á innflutning. Hann hækkar verð innfluttra vara 

miðað við innlenda vöru. Með þessari ráðstöfun hagnast ríkið sem verið er að flytja vöruna til 

en neytendur tapa vegna tollsins. 

 Ýmsar leiðir hafa verið notaðar til að komast hjá viðskiptahindrunum. 

Fríverslunarsvæði hafa verið mynduð. Þá eru almennar reglur um aðflutningsgjöld og 

takmarkanir á inn- og útflutningi á ákveðnum vörum milli aðildarríkja samningsins felldar úr 

gildi. Aðildarríkjum samningsins er heimilt að halda uppi þeim tollum sem þeim sýnist 

gagnvart öðrum löndum. Gott dæmi um fríverslunarsvæði eru Fríverslunarsamtök Evrópu 

(EFTA) (Tollstjóri, e.d. a).Einnig eru til tollabandalög en þá bætist við sameiginlegur tollur 

og viðskiptastefna gagnvart ríkjum sem standa utan tollabandalagsins. Dæmi um 

tollabandalög er Evrópubandalagið (EB). Einnig er til sameiginlegur markaður sem er þá 

viðbót við tollabandalagið. Þá má flytja fjármagn og vinnuafl til án hindrana. Dæmi um þetta 

er Evrópska efnahagssvæðið (EES). Efnahagslegur samruni er næsta stig. Þá er sameiginlegur 

gjaldmiðill og samræmd stefna í peningamálum, ríkisútgjöldum og samræmdir skattar. Dæmi 

um það er evrusvæðið.Pólitískur samruni er allt sem að framan er talið ásamt yfirþjóðlegu 

pólitísku valdi. Bandaríkin, Ástralía og Kanada eru dæmi um pólitískan samruna 

(Evrópuvefur, 2011). 

Óbeinar viðskiptahindranir geta líka verið í alþjóðaviðskiptum. Það eru til dæmis staðlar 

viðkomandi lands, kröfur um merkingar á vörum, strangar reglur svo sem um lyf og matvæli 

(Hulda Kristinsdóttir, 1999). 
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8. Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

Ritgerðin er hvort tveggja byggð á frumgögnum og fyrirliggjandi gögnum. Við öflun 

frumgagna voru eigindlegar aðferðir notaðar. Eigindlega aðferðin byggist á viðtölum og 

tölvupóstum.Tekin voru viðtöl við valda einstaklinga sem tengjast útflutningi. Sendir voru út 

spurningarlistar á afurðarstöðvarnar. Einnig var unnið úr fyrirliggjandi gögnum. Jafnframt var 

haft samband við þó nokkra aðila í greininni með tölvupósti. 

8.1 Fyrirliggjandi gögn 

8.1.1. Verðlagning og verðstefna 

Landssamtök sauðfjárbænda hafa leyfi til að gefa út viðmiðunarverð samkvæmt lögum nr. 

99/1999. Endanlegt innkaupsverð á lambakjöti ræðst af því verði sem afurðarstöðvar eru 

tilbúnar að greiða bændum fyrir lömbin. Haustið 2011 var viðmiðunarverð Landssamtaka 

sauðfjárbænda 583kr. á kíló en meðalverð sem afurðastöðvarnar greiddu var 473 kr. á kíló 

(Landssamtök sauðfjárbænda, 2011b). Verðlistar afurðastöðvanna eru í mótun allt fram að 

sláturtíð og stundum eru gefnir út nokkrir verðlistar (Sigurður Eyþórsson, munnleg heimild, 

15. febrúar 2012). Afurðastöðvarnar sjá svo um að verðleggja lambakjötið til kaupenda sinna. 

Milliliðir taka stóran hluta af þeim hækkunum sem hafa orðið á síðastliðnum árum. Árið 

2007 fékk bóndinn einungis 20% af útsöluverði lambakjöts (Kristján L. Möller, 2006). Á 

árunum 2006 -2011 varð verðhækkun lambakjöts til afurðastöðvanna 60% en smásöluverð 

hækkaði einungis um 40% (Samkeppniseftirlitið, 2012).  

8.1.2. Framleiðsla lambakjöts 

Fram til ársins 1979 gátu bændur nánast framleitt eins mikið lambakjöt og þeir vildu. Þá var 

lögum um framleiðsluráð breytt þannig að tekin var upp aukin framleiðslustjórnun. Árið 1985 

voru búvörulög samþykkt og þá var tekin upp enn meiri framleiðslustjórnun. Það var 

verulega dregið úr því sem greitt var fyrir kjöt umfram umsamið magn. Í kjölfar þessara laga 

var farið að gera búvörusamninga reglulega, oftast á tveggja ára fresti. 

Skerpt var á stefnumörkun í búvörusamningnum sem samþykktur var árið 1991 og miðaði að 

aukinni hagkvæmni landbúnaðarins. Í þessum samningi voru teknar upp beingreiðslur og 

greiðslumark. Stærsta breytingin var þó að stuðningur við útflutning á lambakjöti var felldur 

niður enda var reiknað með að beingreiðslurnar styrktu söluna innanlands. 

Búvörusamningnum frá 1991 var breytt 1995. Helstu markmið hans voru: að auka 

hagkvæmni og samkeppnishæfni kindakjöts framleiðslu, treysta tekjugrundvöll 
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sauðfjárbænda, ná jafnvægi milli framleiðslu og sölu, til þess að greinin yrði umhverfisvæn. 

Framleiðslukvóti var að hluta til afnuminn og beingreiðslur voru ásetningstengdar 

(Guðmundur Stefánsson, 1998). Þetta var gert til að draga enn úr framleiðslu kindakjöts. 

Þessi þróun sést á myndinni hér að neðan. 

 

Mynd 6. Þróun á fjölda sauðfjár á Íslandi eftir árum (Hagstofa Íslands, e.d. b). 

 Fram til ársins 2009 fengu bændur sem framleiddu yfir 70% af greiðslumarki greitt 

fyrir það kjöt sem var umfram það samkvæmt útflutningstaxta (Samningur um starfsskilyrði 

sauðfjárræktar, 2007). Lægra verð var greitt fyrir kjöt sem fór í útflutninginn. Nú er greitt 

sama verð á kíló til bóndans sama hvar það er selt. Hver og einn bóndi ræður hvað hann 

framleiðir mikið af lambakjöti. Á haustin semja bændurnir svo við þær afurðastöðvar sem 

þeir vilja helst skipta við. Afurðastöðvarnar hafa tekið við öllu því fé sem þeim hefur boðist 

hingað til. Þegar bóndinn er búinn að setja féð á bíl, er hann búinn að selja lambið á fæti. 

Hann fær fyrirfram ákveðið verð á hvert kíló. Bændur greiða ekki flutningskostnað, innmatur 

og gæra eru tekin upp í hann. Eftirspurn eftir þessum hlutum lambsins hefur aukist 

umtalsvert. Vegna samkeppnissjónarmiða er ekki hægt að fá uppgefið hvað afurðarstöðvarnar 

fá fyrir þessar aukaafurðir. Hagsmunir bænda felast í því að selja góðar afurðir og að 

vörumeðferðin sé góð (Sigurður Eyþórsson munnleg heimild, 15. febrúar 2012). 

Stefnumörkun stjórnvalda til 2020 er að íslenskir bændur auki framleiðslu sína um 20% 

(Birkir Jón Jónsson o.fl., 2011). 
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8.1.3. Afurðarstöðvar 

Afurðastöðvar sjá um að slátra dýrum og vinna afurðirnar, ásamt því að selja þær. Árið 2002 

voru 17 afurðarstöðvar á Íslandi. Í kjölfar þess að farið var að samræma eldri reglugerðir um 

slátrun og meðferð sláturmatar voru margar afurðastöðvar úreldar. Nú eru starfandi sjö 

afurðarstöðvar á Íslandi. Þær eru Fjallalamb, Kaupfélag Skagfirðinga, Norðlenska matborðið, 

SAH Afurðir, Sláturfélag Suðurlands, Sláturfélag Vopnfirðinga og Sláturhús KVH. Þetta eru 

þær afurðarstöðvar sem áður höfðu útflutningsleyfi (Nefnd um stefnumótun í landbúnaði, 

2003 og Reglugerð um slátrun og meðferð sláturafurða nr. 461/2003). Afurðarstöðvar eru 

hinir eiginlegu seljendur lambakjöts á erlenda markaði fyrir utan Sláturfélag Vopnfirðinga, 

sem selur einungis á innanlandsmarkað (Sigurður Eyþórsson munnleg heimild, 15. febrúar 

2012). 

8.1.4. Þróun á lambakjötneyslu 

Neysla lambakjöts hefur dregist saman innanlands. Árið 1990 var neyslan 8.620 tonn en árið 

2010 var neyslan 6.275 tonn. Á þessum árum hefur neyslan dregist saman um 27,2% 

(Hagstofa Íslands, e.d a) um leið og íbúum hér á landi hefur fjölgað. Hér að neðan sést neysla 

einstaklinga í kílóum á ári. 

 

Mynd 7. Þróun lambakjötsneyslu á árunum 1990 til 2010 (Hagstofa Íslands, e.d a). 
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8.1.5. Útflutningur lambakjöti 

Fyrr á öldum var fé flutt til útlanda á fæti til slátrunar en sá útflutningur lagðist af með 

tímanum. Snemma á tuttugustu öldinni hófst aftur útflutningur á lambakjöti. Þessi 

útflutningur var styrktur með útflutningsbótum. Síðar voru bændur skyldaðir til að flytja út 

þann hluta framleiðslu sinnar. Fyrir það lambakjöt var greitt lægra verð til bænda. Þetta var 

fellt úr búvörusamningum 2009 (Samningur um starfsskilyrði sauðfjárræktar, 2007). Nú ráða 

afurðastöðvarnar alfarið hvar þær selja sína vöru. Árið 2011gekk útflutningur á lambakjöti 

vel. Heildarútflutningurinn var 2.680 tonn og meðalverðið var 742 kr. á kíló sem er 20% 

hækkun frá 2010 (Steingrímur J. Sigfússon, 2012). Útflutningurinn á þessu tímabili hefur 

verið sveiflukenndur. Árið 1998 var útflutningurinn í lágmarki, 848 tonn en árið 2010 var 

útflutningurinn 3.571 tonn. Útflutningur hefur aukist undanfarin ár. 

 

Mynd 8. Útflutningur lambakjöts í tonnum (Hagstofa Íslands, e.d. c). 

Vegna hagstæðs gengis krónunnar á undanförnum árum hefur útflutningur verið auðveldari 

fyrir afurðarstöðvarnar. Þær fá betra verð en áður (Ingvar Már Gíslason munnleg heimild, 15. 

mars 2012). Á árinu 2010 var mesta magn lambakjöts flutt til Bretlands, Noregs, Spánar og 

Hollands en verðmætasköpun var mest í útflutningi vara til Grænlands, Frakklands, Japans og 

Bandaríkjanna (Hagstofa Íslands, e.d. d). Útflutningur er að aukast vegna góðs gengis á 

erlendum mörkuðum. Áður voru menn að afskrifa og urða lambakjöt (Erna Björnsdóttir, 

munnleg heimild, 23. febrúar 2012) en nú er útflutningurinn farinn að standa fyllilega fyrir 

sínu. 
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Mynd 9. Sala lambakjöts í tonnum á ári (Hagstofa Íslands, e.d. b). 

Myndin hér að ofan sýnir hvernig skiptingin er í sölu lambakjöts innanlands og erlendis. Gera 

má ráð fyrir að útflutningur muni aukast á komandi árum þar sem innanlandsneysla er að 

dragast saman og markmið stjórnvalda er að auka framleiðsluna (Hagstofa Íslands, e.d a; 

Birkir Jón Jónsson o.fl., 2011). 

8.1.6. Núverandi markaðstarf 

Í samningnum um starfsskilyrði sauðfjárræktarinnar er fjallað um að Bændasamtökin eigi að 

sjá um að ráðstafa fé til markaðsstarfs og birgðahalds (Samningur um starfsskilyrði 

sauðfjárræktar, 2007). Á tímabilinu 1997 – 2006 var 351 miljón króna varið í kynningar á 

íslensku lambakjöti og annarri búvöru erlendis af hálfu ríkisins (Árni Þór Sigurðsson, Mörður 

Árnason og Birgitta Jónsdóttir, 2012). Þetta var allt óbein markaðssetning. 

 Afurðastöðvarnar verða að afla sér sjálfar markaða (Ingvar Már Gíslason munnleg 

heimild, 15. mars 2012 og Magnús Freyr Jónsson munnleg heimild, 22. febrúar 2012). Það 

hefur verið gert með því að taka þátt í fagsýningum og í gegnum milliliði. Núverandi 

markaðsstarf er takmarkað en byggir á fyrri tengslum. 

 Oft er það þannig að afurðastöðvar eru með ákveðna vöru á ákveðnu verði sem þær 

þurfa að selja. Afurðastöðvarnar hafa síðan annað hvort haft samband við milliliði erlendis og 

athugað á hvaða verði þeir geta selt vöruna eða óskað eftir tilboðum frá þeim (Ingvar Már 

Gíslason, munnleg heimild, 15. mars 2012). 
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8.1.7. Dreifi- og flutningsleiðir 

Dreifileiðir eru misjafnar eftir því hver er að flytja út. Algengast er að þær séu eins og sést 

hér á myndinni. 

 

Mynd 10. Dæmi um algenga dreifileið lambakjöts í útflutningi 

 Flutningsleiðirnar eru með skipum eða flugi. Mest er flutt með skipum og þá er nánast 

alltaf um frystiflutninga að ræða. Afurðarstöðvarnar senda vörurnar með þeim hætti sem 

hentar best hverju sinni, hvort sem það eru lausar sendingar eða gámar. Farið er um þær 

hafnir sem henta, til dæmis um Seyðisfjörð (Ingvar Már Gíslason munnleg heimild, 15. mars 

2012). Sláturhús KVH sker sig úr þar sem það hefur verið að flytja út mun meira af fersku 

lambakjöti en aðrar afurðarstöðvar. Þetta er vegna samstarfs þeirra við Whole Foods í 

Bandaríkjunum sem selur þeim ferskt kjöt. Kjötið sem fer til Whole Foods er nánast allt sent 

með flugi. Í undantekningatilfellum er það flutt sjóleiðina ef tímaáætlanir skipanna henta og 

standast kröfur. (Baldvin Jónsson munnleg heimild, 21. febrúar 2012). Gaspökkun eykur 

líftíma afurðanna svo hægt er að nýta gámaflutninga (Guðjón Þorkelsson og Gústaf Helgi 

Hjálmarsson, 2002). 
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8.2. Rannsókn 

Spurningarlistar voru sendir til allra sjö afurðastöðvanna með tölvupósti. Svör bárust frá 

öllum nema Sláturfélagi Vopnfirðinga. Helstu niðurstöður eru tilgreindar hér að neðan. 

Hversu mörgum dilkum slátruðuð þið í síðustu sláturstíð? 

Fjallalamb slátraði fæstum dilkum, 28.277 en Norðlenska slátraði flestum, 114.000 dilkum. Í 

heildina slátruðu þessar sex afurðastöðvar 526.923 dilkum.  

Hver var meðalfallþunginn í kílóum? 

Munur í meðalfallþunga getur skýrst af landfræðilegri staðsetningu afurðastöðvanna. Mesti 

munur á fallþunga var 750 grömm. 

Hve löng er sauðfjársláturtíðin? 

Sláturtíðin er mislöng, 40-70 dagar, og fer það eftir stærð húsanna og hversu miklu er slátrað. 

Hvert er útflutningshlutfall ykkar af lambakjöti?  

Útflutningshlutfallið er mismunandi eftir afurðastöðvum, allt frá 18% upp í 50%, fer eftir því 

hvernig samninga menn ná að gera við verslunarkeðjur innanlands. Umframmagn er selt til 

útlanda. 

Hve marga erlenda kaupendur hafið þið? 

Afurðastöðvarnar hafa misjafnan fjölda erlendra kaupenda. Oftast er fastur kjarni kaupenda 

en fjöldi þeirra er allt frá fimm til fimmtán (Magnús Freyr Jónsson, munnleg heimild, 22. 

febrúar 2012). 

Hafa erlendir kaupendur samband að fyrrabragði? 

Erlendir kaupendur hafa mjög oft samband við afurðastöðvarnar til að kanna hvaða verð og 

vöru þeir bjóða. 

Hvert telur þú að sé hlutfallið á milli frosins og fersks kjöts í útflutningsviðskiptum?  

Flestar afurðastöðvarnar flytja út með hlutfallið 90% frosið / 10% ferskt kjöt eða 100% 

frosið. Eina afurðastöðin sem sker sig úr þessu er KVH en hjá þeim er hlutfallið 70% frosið / 

30% ferskt, vegna samstarfs þeirra við Whole Foods í Bandaríkjunum. 

Hvernig fara samskipti helst fram við erlenda birgja?  

Oftast fara samskiptin fram með tölvupósti. Afurðastöðvarnar nýta sér að senda fulltrúa á 

staðinn og hafa síðan samskipti símleiðis.  
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Hvaða hluta skrokksins vilja erlendir kaupendur helst?  

Erlendir kaupendur vilja helst heila skrokka. Einnig óska þeir eftir heilum og hlutuðum 

hryggjum, lærum og aukaafurðum. 

Hvaðan eru erlendir kaupendur ykkar? 

Löndin sem nefnd voru eru Bandaríkin, Bretland, Danmörk, Færeyjar, Holland, Hong Kong, 

Japan, Kína, Noregur, Rússland, Pólland, Spánn, Sviss, Svíþjóð, Víetnam og Þýskaland. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar voru nýttar ásamt öðrum upplýsingum til að búa til 

viðtalsramma.   
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8.3. Viðtöl 

8.3.1. Afurðarstöðvar 

Sjö afurðarstöðvar eru nú starfandi:Kaupfélag Skagfirðinga, Norðlenska matborðið, SAH 

afurðir, Sláturhús KVH, Sláturfélag Suðurlands, Sláturfélag Vopnfirðinga og Fjallalamb. 

Allar afurðarstöðvarnar að undanskildu Sláturfélagi Vopnfirðinga stunda útflutning. Bændur 

selja í raun ekki lambakjöt heldur lifandi lömb. Bóndinn fær greitt fyrir lambið samkvæmt 

verðskrá afurðastöðvanna (Sigurður Eyþórsson munnleg heimild, 15. febrúar 2012). Bændur 

velja oft sláturhús eftir því hvernig þjónustu þeir telja sig vera að fá, en einnig hvernig þeir 

hafa verið að koma út í kjötmati. Verðið skiptir oft ekki máli við val á sláturhúsi (Sigurður 

Eyþórsson munnleg heimild, 15. febrúar 2012). Afurðarstöðvarnar sjá svo um að 

markaðssetja lambakjötið hvort sem það er gert innanlands eða utan. Það er allur gangur á því 

hvort verið sé að selja kjötið sem íslenskt kjöt eða sem auðkennalaust kjöt. Landssamband 

sauðfjárbænda telur að um 15% sé markaðssett sem íslenskt kjöt en Steinþór Skúlason hjá 

Sláturfélagi Suðurlands telur að það sé um 30% (Hörður Kristjánsson, 2012; Steinþór 

Skúlason munnleg heimild, 24. apríl 2012). Það er markmið Landssamtaka Sauðfjárbænda að 

árið 2015 verði þetta hlutfall komið í 40% (Landssamtök sauðfjárbænda. 2011c). 

Rannsakandi tók viðtal við stjórnendur hjá þremur af afurðastöðvum þar sem útflutningur 

virðist vera með svipuðu móti.  

8.3.2. Sláturhús KVH 

Sláturhús KVH var stofnað 2006. Eigendur þess eru Kaupfélag Vestur-Húnvetninga og 

Kaupfélag Skagfirðinga. Sláturhús KVH er í nánu samstarfi við Kaupfélag Skagfirðinga 

meðal annars um sölu- og markaðsstarf einnig greiða bæði félögin eftir sömu verðskránni 

(Sláturhús KVH, e.d.). 

 Stærsti erlendi kaupandi Sláturhúss KVH er milliliður sem selur beint til Whole 

Foods. Þessi milliliður kaupir einungis ferskt lambakjöt. Aðrir kaupendur kaupa aukaafurðir 

og annað kjöt, ásamt lambakjötinu. Whole Foods eru langstærsti erlendi kaupandinn. Svo eru 

nokkrir erlendir kaupendur að taka svipað mikið magn. Helmingur af því sem er flutt út eru 

aukaafurðir. Sala á aukafurðunum kom til vegna eftirspurnar en ekki vegna aukins 

urðunarkostnaðar. Aukaafurðirnar fara mikið til Asíu. Þetta eru vörur sem ekki eru nýttar hér 

á landi. Enn eru ónýtt tækifæri í aukaafurðunum meðal annars sala á hausum og löppum. Nú 

er verið að vinna að markaðssetningu aukaafurðanna. Markaður fyrir þær opnaðist vegna 

fyrri sambanda sem áður hafði verið komið á. 
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 Það er allur gangur á því hvernig erlendir innkaupaaðilar fá upplýsingar um 

fyrirtækið. Sláturhús KVH nær að selja allt sem framleitt er. Verð er það sem skiptir máli. Ef 

nýir kaupendur bjóða betra verð en eldri kaupendur þá er athugandi að skipta.  

 Vöruþróun er nokkur hjá Sláturhúsi KVH enda hentar ekki öllum þjóðum að fá kjötið 

eins hlutað niður. Mikill hluti vinnu fyrirtækisins fer í það að auka úrval íslenskrar vöru. Þó 

er enn allur gangur á því hvort kjötið sé selt sem íslensk afurð eða ekki.  

 Á síðastliðnum tíu árum hefur útflutningur Sláturhús KVH til Whole Foods í 

Bandaríkjunum aukist úr 10 tonnum í 240 tonn. Þessi aukning varð meðal annars vegna þess 

að sölutímabilið var lengt úr fimm vikum í sautján. Þetta var gert í samstarfi við bændur en 

einnig með því að pakka hluta vörunnar með gaspökkun (Baldvin Jónsson munnleg heimild, 

21. febrúar 2012). Geymsluþol fersks lambakjöts er fimm vikur en gaspökkun eykur 

líftímann í sjö vikur (Guðjón Þorkelsson og Gústaf Helgi Hjálmarsson, 2002). Hluti 

framleiðslunnar fer með gámum til Bandaríkjanna en því kjöti er gaspakkað. Skipasiglingar 

sem henta fyrir þennan flutning eru tvisvar í mánuði og því fer hluti kjötsins með gámum. Því 

er slátrað sérstaklega í þessa gáma rétt fyrir brottför. Til að hafa stöðugt streymi lambakjöts er 

flogið með það sem ekki fer með skipunum bæði í frakt- og farþegaflugi. Líftími kjötsins 

þegar það kemur á áfangastað er sambærilegur eða um fimm vikur (Baldvin Jónsson munnleg 

heimild, 21. febrúar 2012). Kostnaður við að selja ferskt kjöt er mun meiri en frosið og líftími 

þess styttri. Flutningur fersks kjöts er viðkvæmari og áhættusamari en frosins. Framtíðarsýn 

er að lengja sláturtímabilið og að Whole Foods kaupi frosið kjöt af Sláturhúsi KVH (Magnús 

Freyr Jónsson munnleg heimild, 22. febrúar 2012). 

 Til annarra kaupenda er kjötið flutt út með frystigámum. Það er selt í heilum eða 

söguðum skrokkum. Sláturhús KVH þarf að huga að innflutningstollum. Þegar farið er yfir 

tollkvótann sem flytja má inn til ákveðins lands, leggst innflutningstollur á þann gám. 

 Þegar verið er að afla nýrra markaða er haft samband við milliliði en oftast er það 

þannig að viðskiptavinir hafa samband (Magnús Freyr Jónsson munnleg heimild, 22. febrúar 

2012). 
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8.3.3. Norðlenska matborðið 

Fyrirtækið var stofnað 2000 þegar Kjötiðjan Húsavík og Kjötiðnaðarstöð KEA sameinuðust. 

Norðlenska matborðið er með starfssemi á Húsavík, í Reykjavík, á Höfn í Hornafirði og á 

Akureyri þar sem höfuðsstöðvarnar eru (Norðlenska, e.d.). 

 Norðlenska er í eigu Búsældar sem er félag í eigu bænda sem leggja inn hjá 

Norðlenska. Stærsti hluti eigendanna eru sauðfjárbændur. Bændurnir greiða stofnfé til 

Búsældar sem er 2,9% af hverju innleggi. Það fé er notað til að mynda eign í Norðlenska. Á 

tímabili voru tvær verðskrár í gangi þar sem menn í Búsæld fengu annað hærra og verð en 

aðrir viðskiptavinir (Ingvar Már Gíslason munnleg heimild, 15. mars 2012). 

 Erlend markaðssetning Norðlenska er tvíþætt því litið er á markaði sem heimamarkaði 

eða ekki. Færeyjamarkaður er hluti af heimamarkaði og er gerð markaðsáætlun fyrir þá. 

Vörumerki Norðlenska eru notuð þar. Fyrir aðra markaði eru gerðar söluáætlanir. 

Áætlunargerðin fer fram í sláturtíðinni og eru söluáætlanir um hvert og hvað eigi að flytja út. 

Einnig eru gerðar ársáætlanir um hvert eigi að flytja út. Ingvar Már Gíslason veit hvað mun 

fara út fram að næstu sláturtíð. Viðskiptin fara oftast fram í gegnum milliliði sem leita til 

Norðlenska en einnig leitar Norðlenska til þeirra ef þeir þurfa að selja ákveðna vöru. 

 Kaupendur hafa komið hingað til lands til að skoða aðstæður. Norðlenska fer á 

sýningar þar sem stofna er til viðskipta. Margar fyrirspurnir berast í gegnum tölvupósta og 

byrjar oft þannig að einhver einhvers staðar er að leita að ákveðinni vöru sem bent er á að geti 

verið til hér. Núverandi viðskipti eru að mestu leyti byggð á gömlum hefðum en það er 

auðvitað enn verið að mynda einhver ný tengsl. Langmest eru þetta fyrirtæki að versla við 

önnur fyrirtæki. Oft er farið á staðinn og viðskiptavinirnir heimsóttir.  

 Norðlenska veit nánast alltaf hvert kjötið fer frá milliliðunum. Aukaafurðirnar fara 

meðal annars til Víetnam og Afríku. Viðskiptavinur Norðlenska í Bretlandi rekur eigin 

vinnslu ásamt því að vera milliliður sem er óvanalegt.  

 Það er mjög sjaldgæft að íslenska lambakjötið sé markaðasett sem slíkt en þó er 

líklegt að upprunaland sé nefnt á umbúðum. Yfirleitt fer hráefnið í kjötvinnslur þar sem það 

er hlutað niður og pakkað. Víða er farið að merkja umbúðir með því hvar gripurinn var 

borinn, alinn, slátrað og unninn, eftir löndum. Oftast er ekki samið um verð þar sem það 

liggur fyrir hvað fyrirtæki eru tilbúin að greiða fyrir lambakjötið.  
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 Norðlenska flytur lambakjöt til Noregs sem fer þangað á ákveðnu verði og tekur mið 

af markaðsverði í Noregi. Alls selja Íslendingar samkvæmt samningi við Norðmenn 600 tonn 

af lambaskrokkum. Öll sláturhúsin hafa verið að koma að þessum útflutningi nema KS sem 

hefur líklega verið að einbeita sér að öðrum mörkuðum. Noregur er mjög mikilvægt 

viðskiptaland og samningurinn góður fyrir lambakjötsútflutning. Norðmenn koma fram við 

Íslendinga eins og einn kaupanda og verðið tekur mið af norska markaðnum. Norðlenska 

selur einungis heila skrokka til Noregs og hafa aldrei reynt að selja hlutað lambakjöt. 

Norðlenska telur að um leið og byrjað er að vinna vörurnar, úrbeina, selja sneiðar, eða 

kryddað, þá sé íslenska kjötið orðið of dýrt miðað við annað sem í boði er (Ingvar Már 

Gíslason munnleg heimild, 15. mars 2012). 
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8.3.4. Sláturfélag Suðurlands 

Sláturfélag Suðurlands var stofnað 1907 af 565 stofnendum. Síðan þá hefur starfsemi 

Sláturfélagsins vaxið og þróast. Félagið er samvinnufélag í eigu búvöruframleiðanda og 

fjárfesta (Sláturfélag Suðurlands, e.d. a). Slátrun fer fram á Selfossi og er sláturhúsið með 

útflutningsleyfi til EB, USA, Japans og Rússlands. Mest af kjöti félagsins fer til kjötvinnslu 

þeirra sem meðal annars framleiða undir vörumerkjum Goða og Húsavíkur (Sláturfélag 

Suðurlands, e.d. a). 

 SS tekur við öllu því innleggi sem bændur vilja senda til þeirra. Sláturtíma ráða menn 

sjálfir þar sem sú regla gildir að þeir sem panta fyrstir ganga fyrir. Tekið er við fé af 

félagssvæði SS sem nær frá Skeiðarársandi til vesturs og norður að Gilsfirði. Það er ekki 

verið að taka við innleggi af öðrum svæðum enda ekki borist fyrirspurnir um það. Álagi í 

sláturtíð er stýrt með því að bændur fá mismunandi mikið álag á innlegg sitt eftir því í hvaða 

viku þeir vilja koma með fé til slátrunar. Verðlistar eru gefnir út seinnipartinn í júlí og eru 

uppfærðir tvisvar til þrisvar.  

 Félagið hefur ráðstafað stærstum hluta kjötsins áður en kemur að sláturtíð. Það liggur 

fyrir hversu mikið kjötvinnsla Sláturfélagsins þarf og þar af leiðandi hversu mikið magn hægt 

er að selja erlendis. Meginhluti þess kjöts sem seldur er erlendis fer til kaupenda sem búið er 

að finna fyrir sláturtíð. Þetta eru til dæmis kaupendur í Noregi, Danmörk, Asíu og Japan. Það 

sem ekki fer þangað er selt þar sem best verð fæst fyrir kjötið.  

 Misjafnt er hvernig markaðsstarfi er háttað og fer það eftir þeim mörkuðum sem verið 

er að sækja inn á. Til Noregs er verið að selja kvótabundið magn sem afurðastöðvarnar skipta 

óformlega á milli sín. Í Danmörku eru viðskiptavinir sem vilja íslenskt hráefni þar sem þeir 

þekkja gæði þess. Þar er þó ekki að finna upplýsingar á vörunni um að hún sé úr íslensku 

hráefni Það sem verið er að selja til Spánar og Þýskalands er markaðssett sem íslenskt. Það er 

þó oft þannig að Sláturfélag Suðurlands veit ekki hver (fær vöruna á sitt borð, eða hver fær 

vöruna að lokum). 

 Til að vera samkeppnishæfir er fylgst með þróun erlendis. Menn sáu að það var 

markaðstækifæri að opnast á háklassa kjötmarkaði í Rússlandi. Markaðsrannsókn var unnin í 

samstarfi við viðskiptafulltrúa Íslandsstofu og í framhaldinu var farið á vörusýningar. Nú 

þrem árum síðar er verið að hefja afhendingu vörunnar. Verið er að byggja upp markað fyrir 

hágæða íslenskt kjöt handa hágæða veitingastöðum. Við markaðssetninguna er sérstaða 

íslenska lambakjötsins notuð sem sölurök og lögð áhersla á hvernig íslenska kjötið er 
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frábrugðið öðru lambakjöti. Höfðað er til ímyndar þess sem gæðavöru úr góðu hráefni. 

Kynningarstarfsemin felst í að bjóða matreiðslumönnum á kynningar þar sem kjötið er kynnt 

og hvernig það er öðruvísi. Jafnframt hversu einstakt það er því íslenskt kjöt fæst ekki á 

hverju götuhorni. Sláturfélag Suðurlands er í samstarfi við stórt dreifingarfyrirtæki í Moskvu 

sem sér um að þjónusta veitingastaðina sem kaupa lambakjötið. Samstarf við 

utanríkisþjónustuna vegna þessa verkefnis hefur verið gott. 

 Kjötsala úr landi fer í gegnum heildsala og stundum í gegnum umboðsaðila. Þeir sjá 

um að flytja kjötið á milli staða, taka ábyrgð á því á flutningstímabilinu og selja svo áfram 

annað hvort til smásala eða annarra heildsala. Stöðug verðpressa er á kjötið. Viðskiptavinir 

vilja kaupa íslenska vöru en ef verðmunur verður of mikill stöðvast salan. Kjötheimurinn er 

lítill. Hluti viðskipta Sláturfélagsins er fastur og um þann hluta eru gerðar útflutningsáætlanir, 

hvaða vara er til sölu, lýsing á vörunni, magn og afhendingartími. Það kjöt sem eftir verður 

fer á afsetningaráætlun. Þá eru bestu markaðir fundnir fyrir það kjöt oft í gegnum 

umboðsmenn. Sláturfélag Suðurlands er með tvo til þrjá umboðsmenn á sínum snærum sem 

þekkja markaðinn út og inn og finna í raun út hvert markaðsverðið er. Þessir menn vinna á 

lágum umboðslaunum, um 2%. Þegar afsetja þarf vöru eru þeir oft fengnir til að kanna 

markaðinn fyrir vöruna til að sem best verð fáist. 

 Stefnan í útflutningi er að breytast. Verið er að leggja áherslu á fullunnar kjötvörur, 

einnig er kannað hvernig tollkvótar eru til að sjá hvert og hvaða vörur er hagkvæmast að 

flytja út. Þegar framleiða á kjötafurðir er mikilvægt að sala á þeim liggi fyrir áður en slátrun 

hefst, þar sem vinna þarf kjötið áður en það er fryst.  

 Það er eftirspurn eftir fersku kjöti. Sláturfélag Suðurlands getur einungis boðið ferskt 

kjöt í fimm vikur. Fáir viðskiptavinir hafa áhuga þar sem sláturtímabilið er svo stutt. Erlendir 

framleiðendur geta selt ferst kjöt mun lengur jafnvel upp í átta mánuði á ári. 

 Það er stefna Sláturfélagsins að gera verðmæti úr öllum afurðum sínum þar á meðal 

aukaafurðum. Markaðir í Asíu hafa nú opnast og er verið að selja mikið af vörum þangað sem 

ekki var hægt að selja áður. Þegar verið er að meta hvort að selja eigi aukaafurðir eru 

söluverð, kostnaður og urðunarkostnaður borinn saman til að finna út hagkvæmni sölunnar 

(Steinþór Skúlason, munnleg heimild, 24. apríl 2012). 
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8.3.5.Halal 

Það hefur verið nokkur eftirspurn eftir kjöti sem hefur verið slátrað með halal aðferðinni 

(Ingvar Már Gíslason, munnleg heimild, 15. mars 2012). Halal aðferðin lýsir sér í því að 

skepnunni er slátrað samkvæmt múslímskum sið. Aðferðin felst í skera dýrið á háls og láta 

því blæða út (Gunnar Þór Magnússon, 2009). Það er ekki skilyrði að slátrarinn sé múslimi. 

Fyrir tveim árum óskuðu afurðastöðvarnar eftir að Félag múslima gæfi út vottorð um að þær 

væru að slátra samkvæmt halal aðferðinni. Félag múslima á Íslandi hefur gefið út yfirlýsingar 

fyrir Kaupfélag Skagfirðinga að þeir séu að slátra samkvæmt halal. Einnig hefur Félag 

múslima á Íslandi útvegað þeim sem þess hafa óskað, staðla sem er notaður í Mið-

Austurlöndum um slátrun með halal aðferðinni. Sláturfélag Suðurlands og Kaupfélag 

Skagfirðinga eru með tækjabúnað til að slátra með þessari aðferð (SalmannTamimi munnleg 

heimild, 23. febrúar 2012). 

Sláturhús KVH er einnig með tækjabúnað til að slátra með halal aðferðinni en það eru enn 

ekki neinir markaðir sem hafa opnast vegna þessa. Sláturhús KVH vilja geta boðið upp á 

þessa þjónustu þar sem oft er spurt eftir henni (Magnús Freyr Jónsson munnleg heimild, 22. 

febrúar 2012). Árið 2010 prófaði Sláturfélag Suðurlands að slátra lömbum með halal aðferð 

sem átti að markaðssetja erlendis en síðar kom í ljós að markaður þar sem átti selja þetta kjöt 

var ekki opinn (Jón Hákon Halldórsson, 2010). Hætt var við að nota þessa sláturaðferð af 

þeirri ástæðu að almenningur hafði á móti því að kaupa þetta kjöt og kvartaði mikið (Steinþór 

Skúlason munnleg heimild, 24. apríl 2012).  
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8.4. Stuðningsnet seljenda 

8.4.1. Markaðsráð kindakjöts 

Markaðsráðið er samstarfsvettvangur Landssamtaka sauðfjárbænda, sláturleyfishafa og 

Bændasamtaka Íslands sem hver um sig á einn fulltrúa í stjórn þess. Meginmarkmið 

Markaðsráðsins er að standa fyrir sameiginlegu markaðsstarfi innanlands. Markaðsráðið 

metur þörfina fyrir kynningar- og markaðsstarfsemi hverju sinni en verða að gæta jafnræðis 

fyrir allar afurðarstöðvarnar (Reglugerð um greiðslu verðmiðlunargjalds af kindakjöti nr. 

598/2000). Markaðsráð heldur úti vefnum Icelandlamb.is. Á vefnum koma fram helstu 

upplýsingar um íslenska framleiðsluhætti, framleiðendurna og vörurnar. Þessi vefur er 

ætlaður erlendum stórkaupendum (Sigurður Eyþórsson, munnleg heimild, 15. febrúar 2012). 

Vefurinn nýtist afurðastöðvunum þegar verið er að kynna kaupendum vörurnar í boði og í 

umræðum um hvað þær geta boðið upp á (Ingvar Már Gíslason, munnleg heimild, 15. mars 

2012).Vefurinn nýtist afurðastöðvunum svo viðskipavinir sjái hvað er í boði og fái frekari 

upplýsingar. Jafnframt er að finna þar mörg sölurök um hvað hvað gerir íslenska kjötið 

einstakt (Steinþór Skúlason, munnleg heimild, 24. apríl 2012). Einnig bendir Íslandsstofa á 

vefinn þegar fyrirspurnir berast þeim (Erna Björnsdóttir, munnleg heimild, 23 febrúar 2012). 

Icelandlamb.is var stofnað að frumkvæði Markaðsráðs kindakjöts til að samræma upplýsingar 

sem erlendir kaupendur fá um íslenska lambakjötsmarkaðinn. Margar fyrirspurnir berast 

Markaðsráðinu vegna vefsins sem eru áframsendar til afurðarstöðvanna (Sigurður Eyþórsson, 

munnleg heimild, 15. febrúar 2012). Markaðsráð kindakjöts telur að afurðastöðvarnar hafi þó 

nokkur viðskipti vegna þessa vefjar. Markaðsráðið hefur einnig gefið út nokkra almenna 

bæklinga um íslenskt lambakjöt sem nýtast afurðarstöðvunum til kynningar. Markaðsráð 

kindakjöts aðstoðar afurðastöðvarnar með þessu kynningarefni og með því að lána bás þegar 

þær fara á fagsýningar erlendis. Markaðsráðið vill leggja meiri áherslu á uppruna 

lambakjötsins, hreinleikann og framleiðsluaðstæður. Bjartsýni á framtíðina ríkir hjá 

Markaðsráði Kindakjöts (Sigurður Eyþórsson, munnleg heimild, 15. febrúar 2012). 
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8.4.2. Landssamtök sauðfjárbænda 

Samtökin eru hagsmunafélag bænda og markaðsmálin koma inn á þeim grundvelli. Í raun 

koma samtökin ekki beint að markaðssetningunni heldur fer hún fram í gegnum Markaðsráð 

kindakjöts. Aðildarfélögin senda mál til afgreiðslu á aðalfundi Landssamtaka sauðfjárbænda. 

Einn hluti þessara mála fara til markaðs- og kjaranefnda á meðan annar hluti eru markaðsmál 

sem samtökin beita sér fyrir með aðkomu ýmissa aðila.  

 Á landsfundi Landssamtaka sauðfjárbænda 2011var fjallað umstefnumótun í sölu 

afurða á erlendum mörkuðum (Landssamtök sauðfjárbænda, 2011a). Helstu markmið 

samtakanna til 2015 eru að útflutningur lambakjöts afli ríkinu verulegra gjaldeyristekna, að 

útflutningur lambakjöts fari að skipta máli í tekjum sauðfjárbænda, að íslenska kjötið verði 

smám saman markaðssett með áherslu á hreinleika og sjálfbærni framleiðslunnar og að 

markaðsstarfið verði samræmt til að draga úr áhættu svo sem gengisáhættu og sveiflum í 

verðlagi. Helstu markmið til 2015 eru að útflutningur lambakjöts verði að lágmarki 45% af 

heildarframleiðslu lambakjöts, að tekjur bænda endurspegli útflutninginn og að lágmarki 40% 

útflutts lambakjöts verði markaðssett sem íslenskt lambakjöt (Landssamtök sauðfjárbænda, 

2011c). 

8.4.3. Bændasamtök Íslands 

Bændasamtök Íslands eru félagasamtök sem rekin eru með fjármagni frá ríkinu, bændum og 

sjálfsaflafé. Þau starfa að ýmsum málefnum bæði fyrir opinbera aðila og bændur. Hlutverk þeirra 

er að vinna að hagsmunum bændasamfélagsins og hagsmunum bænda. Samtökin taka þátt í 

stefnumótandi vinnu í markaðssetningu lambakjöts erlendis, markaðsrannsóknum, 

Markaðsráði kindakjöts og öðrum verkefnum sem stjórnað er af þeim (Sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneytið, e.d. og Erla Hjördís Gunnarsdóttir og Tjörvi Bjarnason, 2010). 
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8.4.4. Ráðuneytin 

Utanríkisráðuneytið og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið koma ekki beint að 

markaðsmálum lambakjöts en þau styrkja markaðssetninguna með ýmsum hætti. Hlutverk 

þeirra er að gera milliríkjasamninga, til dæmis fríverslunarsamninga og semja um lægri tolla 

(Ólafur Friðriksson, tölvupóstur, 7. mars 2012; Ingólfur Friðriksson, tölvupóstur, 21. febrúar 

2012). Ráðuneytin kynna oft íslenskt hráefni meðfram öðru kynningarstarfi. Matreiðslumenn 

eru þá hafðir með þegar Ísland er kynnt á erlendum vettvangi. Utanríkisráðuneytið aðstoðar 

útflutningsaðila ef þeir rekast á viðskiptahindranir sem eru andstæðar alþjóðalögum eða ef 

hægt er að komast framhjá þeim með samningum.Utanríkisráðuneytið vinnur í samstarfi við 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið að því að sækja aukinn markaðsaðgang fyrir 

lambakjöt á erlendum mörkuðum.  

 Átta sendiráð Íslands eru með viðskiptafulltrúa sem er ætlað að aðstoða íslensk 

fyrirtæki við að koma sér á framfæri erlendis. Hluti af vinnu viðskiptafulltrúanna er seld í 

gegnum Íslandsstofu, sem er ein af undirstofnunum ráðuneytisins (Ingólfur Friðriksson, 

tölvupóstur, 21. febrúar 2012). 

8.4.5. Áform 

Áform - átaksverkefni var stofnað 1995 með lagasetningu. Verkefninu var tryggt rekstrarfé til 

ársloka 2002 (Lög um átaksverkefni um framleiðslu og markaðssetningu vistvænna og 

lífrænna afurða, 1995). Í upphafi var áherslan á að efla lífræna ræktun og markaðssetningu 

innan- og utanlands. Frá ársbyrjun 2003 hefur Áform einungis sinnt markaðslegum 

verkefnum. Árið 1998 fór Áform að einbeita sér að útflutningi til Bandaríkjanna. Í fyrstu var 

það í samstarfi við Goða, en eftir gjaldþrot Goða var farið í samstarf við sláturhús KVH. Í 

upphafi fólst stuðningur Áforms í þróunarstarfsemi, að byggja upp áreiðanleika og finna réttu 

dreifileiðirnar (Deloitte, 2004). 

 Skilaverð hefur verið hærra í útflutningi til Bandaríkjanna en til flestra annarra staða á 

tímabilinu þó það hafi verið sveiflukennt. Áform var lagt niður í júní 2010 og er verkefnið 

núna rekið áfram sem Sustainable Iceland með stuðningi frá Landssamtökum sauðfjárbænda, 

Landssambandi kúabænda og Sláturhúsi KVH. 
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8.4.6. Sustainable Iceland 

Sustainable Iceland tók við verkefnum Áforms-átaksverkefnis þegar það var lagt niður 2010. 

Nú er verkefnið fjármagnað af þremur aðilum sem leggja til 36.000 dollara hver. Þeir eru 

sjávarútvegurinn, landssambönd kúa- og sauðfjárbænda og sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneytið. 

 Sustainable Iceland sér um sölu og markaðsmál fyrir Sláturhús KVH gagnvart Whole 

Foods í Bandaríkjunum. Þegar íslenska kjötið kemur á markað á haustin fer mikið 

kynningarstarf í gang. Það felst meðal annars í að setja upp borða, skilti, veggspjöld og 

bæklinga. Íslenskir kokkar fara í verslanirnar og matreiða úr íslensku hráefni, þar á meðal 

lambakjöti. Það er reynt að tengja íslensku vörurnar saman á þessum kynningum. Þegar 

íslenskt lambakjöt er matreitt, þá er það steikt upp úr íslensku smjöri og oft er skyr í eftirrétt. 

Einnig eru aðrar vörur í verslunum Whole Foods sem fara vel með íslenska lambinu og 

kynntar sem slíkar. Íslenska kjötið er framsett þannig að greinilegt er hvaðan það er 

upprunnið. Kjötið er sagað öðruvísi en tíðkast hér á landi. Kjötiðnaðarmenn sláturhúss KVH 

fóru utan til að læra hvernig skurði Bandaríkjamönnum líkaði best. Whole Foods vilja 

einungis kaupa ferskt kjöt og verðið á því er hærra en á frosnu. Markhópur Whole Foods eru 

einstaklingar sem hafa meira en miljón dollara í árslaun. Á síðastliðnum tíu árum hefur 

útflutningur til Whole Foods aukist úr 10 tonnum í 240 tonn. Þessi aukning varð meðal 

annars vegna þess að sölutímabilið var lengt úr fimm vikum í sautján.  

 Mannlegi þátturinn í Áform-átaksverkefni og svo síðar Sustainable Iceland hefur alltaf 

skipt miklu máli. Framkvæmdastjóri Sláturhúss KVH fót til dæmis til Bandaríkjanna. Hann 

hitti kjötiðnaðarmenn og kynntist kjötborðunum eins og þau eru sett upp í Whole Foods. Um 

fimmtán manns frá Whole Foods er boðið hingað til lands á hverju hausti í réttir, inn á 

sveitaheimili og í sláturhúsið.  

 Sustainable Iceland hefur ekki í hyggju að fara að vinna á veitingahúsamarkaðnum í 

Bandaríkjunum, þar sem dreifleiðir eru flóknar, veitingahús eru ekki með neinar 

birgðageymslur og markaðurinn er ótryggur. 

 Sustainable Iceland sér um að leysa úr ýmsum málum sem upp koma þegar verið er að 

flytja lambakjötið inn til Bandaríkjanna. Markaðssetningarkostnaður hefur verið um eitt 

prósent. Tollkvótar eru engir til Bandaríkjanna og því er allt sem þangað er flutt tollfrjálst. 

Það einfaldaði innflutninginn í Bandaríkjunum að skipta einungis við eitt sláturhús. Sláturhús 

KVH og Whole Foods hafa deilt með sér tjóni þegar magnið sem sent var út seldist ekki 
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(Baldvin Jónsson, munnleg heimild, 21. febrúar 2012). Íslandsstofa hefur komið óbeint að 

Sustainable Iceland og Áformi-átaksverkefni í gegnum viðskiptafulltrúa sinn í New York 

(Erna Björnsdóttir, munnleg heimild, 23. febrúar 2012). Framtíðarsýn Sustainable Iceland er 

að stofna nýtt félag til að miðla viðskiptatengslum og þekkingu sem hefur orðið til á 

umliðnum árum (Baldvin Jónsson, munnleg heimild, 21. febrúar 2012). 

8.4.7. Íslandsstofa 

Árið 2010 var Útflutningsráð lagt niður og Íslandsstofa stofnuð. Íslandsstofa hefur sömu 

skyldur og Útflutningsráð hafði ásamt ýmsum öðrum. Hlutverk Íslandsstofu er að styrkja 

samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs, auka erlenda fjárfestingu, efla ímynd og orðspor 

Íslands og laða að erlenda ferðamenn (Lög um Íslandsstofu, 2010). 

 Íslandsstofa er sjálfseignarstofnun, sem heyrir undir utanríkisráðuneytið. 

Markaðsgjald rennur til reksturs Íslandsstofu og því er fjármögnun hennar trygg. Af þessu 

leiðir að meira fjármagn rennur til Íslandsstofu þegar hagkerfið gengur vel. 

 Fyrirtæki sem vilja fá aðstoð Íslandsstofu verða að óska eftir því sjálf. Þegar þau hafa 

óskað eftir að fá aðstoð við að sækja inn á erlenda markaði, þá fer ferli í gang hjá 

Íslandsstofu. Farið er í gegnum þá markaðsþekkingu sem til er á þeim markaði sem sækja á 

inn á. Þau viðskiptasambönd sem fyrir eru og gagnabankar eru metnir. Ef fyrirtæki sem vill 

selja lambakjöt erlendis myndi leita til Íslandsstofu þá reynir Íslandsstofa að undirbúa 

fyrirtækið. Til dæmis með því að halda stutt námskeið um markaðinn og með því að benda á 

margvíslegar heimasíður og gagnabanka um landbúnaðarvörur. Jafnframt útvegar 

Íslandsstofa ráðgjafa sem aðstoðar við að koma fyrirtækinu á framfæri erlendis. 

Viðskiptafulltrúar utanríkisráðuneytisins eru slíkir ráðgjafar. Íslandsstofa sér um að selja 

þjónustu þeirra. Verkefni þeirra sem komin eru á það stig að þau þarfnist ráðgjafar geta sótt 

um að vera skilgreind sem slík. Þá er vinna ráðgjafans niðurgreidd, fyrirtækið greiðir einn 

þriðja en Íslandsstofa greiðir tvo þriðju. Afurðastöðvarnar hafa ekki leitað til Íslandsstofu 

með verkefni. Þó tók Útflutningsráð, forveri Íslandsstofu, þátt í verkefninu Markaðsstjóri til 

leigu. Í framhaldi af því var stofnað fyrirtækið Gullfoss í Danmörku, sem sá um að fullvinna 

íslenskt kjöt. Árið 2003 var kjötvinnslunni í Danmörk lokað en Sláturfélag Suðurlands hefur 

haldið áfram að selja heila skrokka þangað (Erna Björnsdóttir, munnleg heimild, 23. febrúar 

2012; Danir vildu ekki kryddlegið lambakjöt, 2003).  
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 Hlutverk Íslandsstofu í markaðssetningu erlendis er að þjálfa fyrirtæki svo þau séu 

tilbúin að hefja útflutning og jafnframt að mynda tengingar á milli fyrirtækja. Íslandsstofa er í 

raun að vinna sem markaðsupplýsingakerfi fyrir þau fyrirtæki sem til þeirra leita (Erna 

Björnsdóttir, munnleg heimild, 23. febrúar 2012). 

8.4.8. Ímyndarkynningar 

Það skiptir miklu máli að kynna vörur fyrir hugsanlegum kaupendum til þess að þeir viti af 

fyrirtækjum og framleiðendum og hvað þeir geta boðið upp á. Útflytjendur lambakjöts hafa 

nýtt sér kynningar fremur en auglýsingar á erlendum mörkuðum. Það er ekki fjármagn til 

staðar í greininni til að standa straum af kostnaði við auglýsingar á erlendum markaði. 

Kynningar fara fram á vörusýningum erlendis og Food and fun hátíðinni hér á landi auk þess 

sem sendiráðskokkar elda erlendis í tengslum við viðburði og kynna íslenskt hráefni í leiðinni 

(Ingólfur Friðriksson, tölvupóstur 21. febrúar 2012). Food and fun hátíðin var sett á laggirnar 

í samvinnu við Icelandair. Hugmyndin gengur út á að bjóða tólf matreiðslumönnum, sex frá 

Ameríku og sex frá Evrópu, til að keppa um titilinn Food and fun meistari ársins á tólf 

veitingastöðum víðsvegar á höfuðborgarsvæðinu. Tilgangurinn er að fá matreiðslumennina 

hingað til lands til að kynnast íslenskum matreiðslumönnum, læra á íslenska hráefnið, upplifa 

Ísland með því að fara í sveit, á sjó, til veiða og fleira. Mikill áhugi hefur orðið bæði hér 

heima og erlendis á verkefninu og mikil fjölmiðlaumfjöllun erlendis.Verkefnið er enn í sókn. 

Á næsta ári verður febrúar matarmánuður, hver vika verður með sitt þema. Þessi matarhátíð 

er notuð til að skapa ímynd (Baldvin Jónsson, munnleg heimild, 21. febrúar 2012). Einnig eru 

matreiðslumenn oft sendir með á vegum utanríkisráðuneytisins þegar verið er að kynna Ísland 

með einhverjum hætti til að elda úr íslensku hráefni (Ingólfur Friðriksson, tölvupóstur, 21. 

febrúar 2012). 

Kynningarleg markmið ættu að vera mælanleg, raunhæf og byggja á markaðslegum 

markmiðum. Fjölmiðlaumfjöllun er einnig ein leið sem notuð er við að kynna vörur. Hún 

hefur mikið verið notuð við kynningu á lambakjöti erlendis. Það skiptir miklu máli að 

kynningar- og markaðsstarf sé samþætt og heildstætt. Gott kynningarstarf getur stuðlað að 

bættri heildarímynd fyrirtækis (Kotler og Keller, 2006).  
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9. Samantekt 

9.1. Helstu niðurstöður 

 Bændur selja afurðastöðvunum fé á fæti. Þeir ráða algerlega hversu mörg lömb þeir 

ala til sölu og hversu mikið þeir framleiða af lömbum. Hingað til hafa afurðastöðvarnar ekki 

neitað að taka við þeim lömbum sem í boði eru. Nú er framleiðsla og sala nokkurn veginn í 

jafnvægi. Það eru enn þó nokkrar birgðir til af lambakjöti. Stærsti hluti framleiðslunnar fer á 

innanlandsmarkað. 

 Íslensk framleiðsla á landbúnaðarvörum er mjög lítil í alþjóðlegu samhengi. 

Kynningarleg markmið virðast fá innan greinarinnar. Markmiðið virðist vera að þjónusta þá 

sem leita til afurðastöðvanna og eru tilbúnir að borga hæsta verðið. 

 Erlenda markaðssetningin á lambakjöti er syllumarkaðssetning, þar sem 

framleiðslugeta hér á landi er lítil. Þegar verið er að miða á markaðssyllur verður sérhæfing 

að vera meiri en þegar um magnmarkaðssetningu er að ræða. 

 Afurðastöðvarnar sjá alfarið sjálfar um markaðssetninguna. Það er gert með 

mismunandi hætti hjá hverri og einni stöð. Þó eru Kaupfélag Skagfirðinga og Sláturhús KVH 

með sameiginlega markaðsstefnu. Sláturhús SAH hefur útvistað Whole Foods 

markaðssetningunni til Sustainable Iceland. 

 Viðskipti við erlenda aðila eru í raun tvíþætt. Hluti framleiðslunnar er seldur í gegnum 

milliliði eða með tilboðum í hana.. Þessar vörur eru sjaldan seldar sem íslenskar. Þegar verið 

er að gera áætlanir um sölu þessara vara eru ekki gerðar markaðsáætlanir heldur söluáætlanir. 

Þessi hluti markaðssetningarinnar er að mestu leyti svarandi (e. reactive). Hinn hluti 

framleiðslunnar fer til smásala sem markaðssetja kjötið sem íslenska vöru. Þessi sala er 

sækjandi (e. proactive). Sækjandi aðferð hefur verið notuð á mörkuðum þar sem íslenska 

lambakjötið hefur verið markaðssett sem slíkt, til dæmis í Bandaríkjum og Færeyjum. Þegar 

lambakjötið er markaðssett með þessari aðferð eru gerðar markaðsáætlanir. Lambakjöt sem er 

markaðssett sem íslenskt er selt á mun hærra verði en það kjöt sem er selt auðkennalaust. 
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 Með vefnum Icelandlamb.is og Iceland Lamb Buyers Guide var kynningarefni vegna 

íslensks lambakjöts samhæft. Þetta kynningarefni hefur nýst afurðastöðvunum meðal annars á 

sýningum þegar útskýra þarf sundurhlutun lambsins eða hvernig ákveðnir bitar eru gerðir. 

Íslandsstofa hefur nýtt vefinn til að svara fyrirspurnum sem berast til þeirra um íslenskt 

lambakjöt. Markaðsráð lambakjöts áframsendir til afurðastöðvanna þær fyrirspurnir sem þeir 

fá vegna vefsins.  

 Nokkrar afurðastöðvanna geta boðið upp á kjöt slátruðu með halal aðferðinni. 

Afurðastöðvarnar fá reglulega fyrirspurnir um kjöt sem slátrað hefur verið með þessari 

aðferð. Hingað til hefur ekki fengist nægjanlega gott verð fyrir kjöt sem slátrað er með halal 

aðferð til að hagkvæmt hafi verið að slátra með henni. Almenningur á Íslandi er á móti því að 

nota halal sláturaðferð á kjöt sem er sett á innanlandsmarkaði. Afurðastöðvarnar nota ekki 

þessa aðferð sem stendur. 

 Opinberar stofnanir og félagasamtök koma ekki með beinum hætti að 

markaðssetningu lambakjöts. Aftur á móti koma opinberar stofnanir að markaðssetningunni á 

óbeinan hátt til dæmis með því að ná betri samningum um innflutning til annarra landa, 

aðstoða útflytjendur við að leysa vanda á erlendri grundu og að stunda kynningarstarf. 

Bændasamtökin, Markaðsráð lambakjöts og önnur félagasamtök vinna að 

markaðssetningunni með því að gefa út kynningarefni, benda á afurðastöðvarnar og fleira. 

Þessi óbeina markaðssetning hefur verið fremur ómarkviss. Í viðtölum kom fram að hver og 

einn bjó yfir eigin sýn á hvernig ætti að standa að markaðssetningunni. 
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9.2. Væntingar 

Árið 2009 gerði Ríkisendurskoðun úttekt á útflutningsaðstoð. Meginniðurstaða þeirrar 

úttektar var að það þyrfti að marka stefnu fyrir málaflokinn (Ríkisendurskoðun, 2009). Því 

taldi rannsakandi að allir hagsmunaaðilarnir hefðu sömu markmið og væru markvist að vinna 

að þeim. Í ljós kom að það er ekki til heildstæð stefna í markaðsmálum lambakjöts. Lítil 

samvinna er á milli stoðkerfisins og afurðastöðvanna.  

 Mikil fjölmiðlaumfjöllun hefur verið um útflutninginn, til dæmis að það sé verið að 

kynna lambakjöt, að það sé verið að ná samningum hér og þar, að útflutningurinn sé 

ríkisstyrktur og að lambakjötið sé búið hér á landi þar sem allar afurðir eru sendar úr landi. 

Rannsóknarvinnan sem liggur að baki fjölmiðlaumfjölluninni virðist vera yfirborðskennd. 

Önnur sjónarmið en þau sem eru ráðandi fá ekki að sjást. 

 Rannsakandi taldi að opinberar stofnanir og samtök væru að vinna beint að 

markaðssetningunni í samráði við afurðastöðvarnar. Jafnframt væri verið að beina miklu 

opinberu fé beint í markaðssetninguna. Lítil samvinna virðist vera á milli aðila. Hver og einn 

er í raun að gera það sem honum hentar best að gera, algerlega óháð því hvernig það kemur 

við greinina í heild. Á árunum 1997 – 2006 var 351 miljón varið í að kynna íslenskar 

landbúnaðarvörur erlendis (Árni Þór Sigurðsson, Mörður Árnason og Birgitta Jónsdóttir, 

2012). 

 Áform-átaksverkefni var sett upp til að vinna markvist að markaðssetningu á einum 

markaði. Sú markaðssetning hefur skilað miklu. Nú er verið að flytja út miklu meira magn en 

áður til Bandaríkjanna og verðið er hærra. 
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9.3. Umræður 

Það er gat í framleiðslukeðjunni þar sem bændur selja lömb á fæti, á verði sem þeir hafa 

ekkert um að segja. Bændur geta framleitt eins mikið magn og þeir vilja því afurðastöðvarnar 

taka við öllu sem þeim býðst. Ef framleiðsla er aukin líkt og verið er að leggja til á Alþingi er 

ekki víst að afurðastöðvarnar verði tilbúnar að taka við framleiðsluaukningunni.  

 Afurðastöðvarnar ráða innkaupsverði sjálfar, það er að segja á hvaða verði þær kaupa 

féð. Mjög lítil verðmunur er á innkaupsverði afurðastöðvanna. Eftir að verðskrár hafa verið 

birtar er verið að breyta þeim allt fram að sláturtíð. Árið 2011 greiddu afurðastöðvarnar að 

meðaltali 473 kr. á kílóið til bóndans en leiðbeinandi verð frá Landssamtökum sauðfjárbænda 

var 583 kr. á kíló. Mismunurinn á leiðbeinandi verði og endanlegu verði var því 18,9%. 

Bændur eiga í erfiðleikum að ná hagkvæmni út úr búum sínum vegna þessa.  

 Það er ekki mikill hvati fyrir afurðastöðvarnar að finna nýja markaði ef þær telja sig 

vera að fá viðunandi hagnað út úr rekstrinum. Markaðskostnaður við öflun nýrra markaða 

getur orðið meiri en hagnaðurinn við að mynda ný viðskiptasambönd. 

 Þar sem íslensk framleiðsla er lítil ætti að vera auðvelt að samræma markaðsstefnuna 

og gera það skilvirkara. Sérhæfing hér á landi getur orðið mikil. Framleiðendur geta boðið 

sérvörur í litlu magni sem aðrir eiga erfitt með að bjóða. Halal slátrun gæti verið dæmi um 

slíka sérhæfingu. 

 Mikið af erlendu markaðssetningunni er svarandi. Ef meira af henni væri sækjandi 

væru viðskiptin líklega ábatasamari.  

 Með því að semja samhæft kynningarefni voru fyrstu skrefin að samhæfingu stigin. 

Nú þarf að semja heildstæða stefnu þar sem afurðastöðvarnar eru í broddi fylkingar og 

stoðstarfsemi greinarinnar verði þeim innan handar. Við gerð slíkrar áætlunar gætu 

afurðastöðvarnar þurft að fá að hafa samráð um erlenda markaðssetningu.  

 Rannsakandi telur að við útflutning á lambakjöti ættu Íslendingar að einbeita sér að 

markaðsyllum með mikilli sérhæfingu og áherslu á öll þau gæði sem íslenskur landbúnaður 

hefur upp á að bjóða.  
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9.4. Tillögur að næstu skrefum 

Núverandi ríkisstjórn hefur ákveðið að auka framleiðslu innlendra matvæla samkvæmt 

sóknaráætlun 2020. Sú framleiðsluaukning verður ekki seld hér á landi þar sem markaðurinn 

er nú þegar mettaður og verið er að flytja út það sem ekki selst á innanlandsmarkaði. 

Mikilvægt er fyrir alla að sem best verð fáist fyrir framleiðsluaukninguna og að sveiflur í 

gengi og framleiðslukostnaði hafi minni áhrif. Þetta mætti gera með að móta heildstæða 

stefnu í útflutningi sauðfjárafurða. Þar þurfa allir hagaðilarnir að hafa skilgreint hlutverk til 

að hægt verði að ná þeim markmiðum sem sett eru í stefnunni. Þetta væri einskonar 

markaðsáætlun fyrir alla greinina. Það er mikilvægt að allir hagaðilarnir fái að taka þátt í 

ferlinu. Eins og staðan er í dag fá bændur ekki að taka þátt í stefnumörkuninni.  

 Það eru tækifæri í Danmörku og Belgíu þar sem þessar þjóðir neyta nú þegar 

lambakjöts og þekkja til íslenskrar framleiðslu. Í þessum löndum mætti nýta sömu 

markaðstækni og notuð var til að komast inn á bandaríska markaðinn.  

 Í múslimskum löndum þar sem mikil lambakjötsneysla er vegna trúarskoðana virðast 

markaðstækifæri lítið hafa verið skoðuð. Þar gætu leynst ónýtt tækifæri fyrir íslenskar 

afurðastöðvar.  
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10. Lokaorð 

Framangreint viðfangsefni varð fyrir valinu þar sem rannsakanda þótti óljóst hvernig 

markaðsstjórnun útflutningssauðfjárafurða væri háttað. Megin-markmið verkefnisins var að 

varpa ljósi á þann þátt og skýra hvernig hagsmunaaðilar í útflutningi íslenskra sauðfjárafurða 

vinna saman. Ríkisendurskoðun gerði úttekt á útflutningsaðstoð 2009 og ein af megin- 

niðurstöðum hennar var að það þyrfti að marka stefnu fyrir málaflokinn (Ríkisendurskoðun, 

2009). Rannsakandi taldi að stefnan hefði verið unnin og verið væri að vinna samkvæmt 

markaðri stefnu.  

 Í ljós kom að það er í raun lítil samvinna milli hagaaðila um hvernig staðið skuli að 

markaðssetningunni. Innan við 40% þess lambakjöts sem verið er að selja erlendis er selt sem 

íslensk gæðavara, annað er selt sem auðkennalaust kjöt. Á milli hagaðila útflutnings 

lambakjöts er lítil samvinna og hver og einn gerir það sem honum hentar best. 

Afurðastöðvarnar standa einar að sinni erlendu markaðssetningu. Í ljós hafa komið mörg 

ónýtt tækifæri í markaðssetningu íslensk lambakjöts. Með aukinni samvinnu og heildarstefnu 

má ná meiri hagkvæmni í greininni hér á landi. 
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Viðauki 1 

Spurningakönnun 

 

Þessi rannsókn er liður í B.S.c verkefni. Tilgangur rannsóknarinnar er að afla þekkingar á því 

hvernig markaðssetningu lambakjöts er háttað.  

 

1. Hversu mörgum dilkum slátruðuð þið í síðustu sláturstíð? 

 ____________________ 

 

2. Hver var meðalfallþunginn í kílóum? 

 ____________________ 

 

3. Hve löng er sauðfjársláturtíðin? 

 ____________________ 

 

4. Hvert er útflutningshlutfall ykkar af lambakjöti?  

Vinsamlega svarið í prósentum 

 ____________________ 

 

5. Hve marga erlenda kaupendur hafið þið? 

 ____________________ 

 

Vinsamlegast svarið eftirfarandi spurningum með því að annað hvort að undirstrika 

svörin eða breiðletra þau. 

 

6. Hafa erlendir kaupendur samband að fyrra bragði? 

 Mjög oft 

 Oft 

 Sjaldan 

 Aldrei  
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7. Hvert telur þú að sé hlutfallið á milli frosins og fersks kjöts í 

útflutningsviðskiptum?  

 10% frosið / 90% ferskt 

 20% frosið / 80% ferskt 

 30% frosið / 70% ferskt 

 40% frosið / 60% ferskt 

 50% frosið / 50% ferskt 

 60% frosið / 40% ferskt 

 70% frosið / 30% ferskt 

 80% frosið / 20% ferskt 

 90% frosið / 10% ferskt 

 

8. Hvernig fara samskipti helst fram við erlenda birgja?  

 Í gegnum síma 

 Með tölvupósti 

 Fulltrúi fer á staðinn 

 Með öðrum hætti 

 

9. Hvaða hluta skrokksins vilja erlendir kaupendur helst?  

Vinsamlega merkið hlutanna með númerum vinsælasta fyrst nr. 1 og svo næst 

vinsælasta nr. 2 og svo framvegis. 

Bógur 

Framhryggur 

Hryggur 

Kótelettur 

Lundir 

Læri 

Lærissneiðar 

Súpukjöt 

Heill skrokkur 

Hálfur skrokkur  

  

http://lambakjot.is/fraeesla/medhondlun/bogur.html
http://lambakjot.is/fraeesla/medhondlun/framhryggur.html
http://lambakjot.is/fraeesla/medhondlun/hryggur.html
http://lambakjot.is/fraeesla/medhondlun/kotilettur.html
http://lambakjot.is/fraeesla/medhondlun/lundir.html
http://lambakjot.is/fraeesla/medhondlun/laeri.html
http://lambakjot.is/fraeesla/medhondlun/laerissneidar.html
http://lambakjot.is/fraeesla/medhondlun/supukjot.html
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10. Hvaðan eru erlendir kaupendur ykkar? 

 Bandaríkin  

 Belgía 

 Bretland 

 Danmörk 

 Frakkland 

 Færeyjar 

 Grænland 

 Holland 

 Hong Kong 

 Indland 

 Japan 

 Kanada 

 Kína 

 Litháen 

 Noregur 

 Þýskaland 

 Pakistan 

 Annað:___________ 

 Portúgal 

 Pólland 

 Spánn 

 Sviss 

 Svíþjóð 

 Tyrkland 

 Víetnam 

 Nýja Sjáland 

Takk fyrir þátttökuna. 

Framkvæmdaaðili rannsóknirnar er Lilja Ástudóttir. Ef þið hafið einhverjar athugasemdir eða 

viljið spyrjast fyrir um rannsóknina, þá er hægt að senda tölvupóst á Liljaa07@ru.is 
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Viðauki 2 

Reykjavík 15. mars.2012 

Samantekt viðtals við markaðsstjóra Norðlenska 

Norðlenska er í eigu Búsældar sem er félag í eigu bænda sem leggja inn hjá þeim. 

Fjölmennasti eigendahópurinn kemur úr sauðfjárræktinni. Innleggjendur greiða stofnfé til 

Búsældar sem er 2,9% af hverju innleggi og fara þeir peningar í að eignast Norðlenska.Um 

tíma voru tvær verðskrár í gangi þar sem menn í Búsæld fengu annað hærra verð en aðrir. 

Bændur eru að búa til störf með því að eiga sláturhús á sínum svæðum.  

Heildarinnlegg bænda er svipað milli ára í fjölda lamba. Fallþunginn hefur áhrif á hversu 

mikið innleggið verður í kílóum.  

Markaðsáætlun 

Litið er á Færeyjamarkað sem hluta af heimamarkaði og því er gerð markaðsáætlun fyrir þá. Í 

Færeyjum er verið að markaðssetja vörumerki, annars staðar er ekki verið að gera það. Fyrir 

aðra markaði eru gerðar söluáætlanir. Sölu- og magnáætlanir eru gerðar í sláturtíðinni. Einnig 

eru gerðar ársáætlanir um hvert áætlað er að flytja út. Ingvar veit hvað er að fara út fram að 

næstu sláturtíð. Verðið skiptir að sjálfsögðu máli. Aðalmarkaður Norðlenska er Ísland, 

útflutningur skiptir vissulega miklu máli en þó ber að líta til þess að aðeins tæplega 10% af 

veltu Norðlenska kemur frá erlendum mörkuðum. 

Erlendir kaupendur 

Viðskiptin fara oftast í gegnum milliliði sem bæði leita til Norðlenska en einnig leitar 

Norðlenska til þeirra ef þeir þurfa að selja ákveðna vöru. Kaupendur hafa komið hingað til 

lands til að skoða aðstæður. Norðlenska fer á sýningar þar er stofnað til kynna. Mikið af 

fyrirspurnum berast í gegnum tölvupósta. Þetta byrjar oft þannig að einhver einhvers staðar er 

að leita að ákveðinni vöru sem bent er á að geti verið til hér. Núverandi viðskipti eru að 

mestu leyti byggð á gömlum merg en það er auðvitað enn verið að mynda einhver ný tengsl. 

Langmest er þetta fyrirtæki að versla við önnur fyrirtæki. Oft er farið á staðinn og 

viðskiptavinirnir heimsóttir. Ingvar var nýkominn frá Færeyjum en það er hugsanlegt að þeir 

komi hingað til lands næst. Farið er til Noregs og viðskiptavinir þar hittir.  

Norðlenska veit nánast alltaf hvert kjötið fer frá milliliðunum, aukaafurðirnar fara meðal 

annars til Víetnam og Afríku. Viðskiptavinur Norðlenska í Bretlandi rekur eigin vinnslu sem 

er óvanalegt. Þannig að hann er stundum að kaupa fyrir sjálfan sig, slög og vinnsluefni.  
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Það er mjög sjaldgæft að íslenska lambakjötið sé markaðasett sem slíkt. En þó eru líklega 

upprunaland nefnt á umbúðum. Yfirleitt er þetta að fara í kjötvinnslur þar sem það er hlutað 

niður og pakkað. Íslenskt lamb fékkst til að mynda í ICA verslunum í Noregi um tíma. Víða 

er farið að merkja umbúðir með því hvar gripurinn var fæddur í landi X, alinn í landi X, 

slátrað í landi X en unninn í landi Y.  

Á sýningum sést að kjötheimurinn er ekki svo stór. Verðið liggur fyrir á heimasíðum.  

Noregur 

Er mjög lokað land, kvótinn þeirra er boðinn upp. Það er ekki sjálfgefið að samið sé við sama 

aðila og árið á undan þó svo að oftast séu það sömu aðilar sem kaupi lambakjötskvótann. 

Lambakjötið fer þangað á ákveðnu verði sem tekur mið af markaðsverði í Noregi. Alls selja 

Íslendingar samkvæmt samningi við Norðmenn 600 tonn af lambskrokkum til Noregs. Það er 

þó ekki sama af hvaða landssvæði lambakjötið kemur til dæmis taka þeir ekki kjöt af svæðum 

þar sem riða hefur komið upp. Öll sláturhúsin hafa þó verið að koma að þessum útflutningi 

nema KS sem hefur líklega verið að einbeita sér að öðrum mörkuðum. Noregur er mjög 

mikilvægt viðskiptaland og samningurinn góður fyrir lambakjötsútflutning Norðmenn koma 

fram við íslendinga eins og einn kaupanda og verðið tekur mið af norska markaðnum sem 

áður segir. Noregsmarkaðurinn tekur eingöngu við heilum skrokkum. Það er bara 

samkomulagið við þá. Ekki er reynt að selja hlutað kjöt. Það er reyndar bara þannig að um 

leið og byrjað er að vinna vörurnar, úrbeina, selja sneiðar, eða kryddað, þá er íslenska kjötið 

einfaldlega orðið of dýrt. Það er reynsla Ingvars að þeim mun meira sem varan er unnin hérna 

heima, því verri verður samkeppnisstaðan. 
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Útflutningshlutfall 

Útflutningshlutfallið er 10% af heildarveltu Norðlenska. Hlutfallið hefur haldist nokkuð 

stöðugt. Hlutfallið er hærra ef aðeins er miðað við lambakjöt. Norðlenska framleiðir: 

lambakjöt, nautakjöt, svínakjöt og unnar vörur. Þeir eru að vinna á ákveðnum mörkuðum, til 

dæmis í Noregi, þar er milliríkjasamningur. Í Færeyjum þar sem litið er á markaðinn sem 

heimamarkað. Veik eða sterk króna hefur áhrif. Á endanum snýst þetta um afkomuna úr 

framleiðslunni. Fáist gott verð fyrir vöruna, þá er lögð meiri áhersla á útflutninginn, selja 

meira eða finna markaði þó með það í huga að íslenski markaðurinn er alltaf númer eitt. 

Þarfir íslenska markaðarins ganga alltaf fyrir útflutningi. Gengismunurinn hefur áhrif að nú 

eru að fást góð verð fyrir vörurnar.  

Færeyjar 

Litið er á Færeyjamarkað sem heimamarkað. Hann hefur verið skilgreindur þannig mjög 

lengi. Færeyingarnir kaupa um 150 tonn að jafnaði á ári. En á endanum fer salan eftir verði. 

Fyrir hrun var mjög erfitt að keppa á Færeyjamarkaði við lönd eins og Chile, Patagoniu, 

Hjaltlandseyjar og Nýja-Sjáland. Færeyingar keyptu samt lambakjöt en það seldist ekki eins 

vel. Salan fer niður í 100 tonn en er nú kominn aftur upp í 150 tonn. Það er gríðarlegt flökt 

þarna. Færeyingar hafa tekið mikið af svipaðri vöru og verið er að vinna hérna heima. Læri, 

hryggi, töluvert af súpukjöti og töluvert af sviðum og ódýru saltkjöti .  

Hvenær eru kaupendur fundnir? 

Verðlagning á lambakjötinu er ákveðin rétt fyrir sláturtíð. Þannig að í raun er ekki hægt að 

festa neitt fyrir þann tíma. Þegar menn vita ekki hvert er kostnaðarverð vörunnar er erfitt að 

ætla sér að selja hana. Menn gera sér þó nokkurn veginn grein fyrir því hver verðþróunin 

verður. Hverjar kröfur bænda verða. Norðlenska hlustar að sjálfsögðu á þá. Margir kaupenda 

Norðlenska koma til Íslands í kringum sláturtíðina. Alla jafna er gengið frá sölusamningum á 

tímabilinu ágúst til september. Norðlenska áætlar hver innlenda salan verður. Þessar áætlanir 

byggja meðal annars á því að verslunarkeðjurnar láta bjóða í lambakjötið sitt að hausti. Þegar 

gengið hefur verið frá þessum samningum er vitað hversu mikið magn verður selt innanlands. 

Og hversu miklar birgðir eru til umfram það sem þarf að selja. Það er á ábyrgð norðlenska að 

koma þessum vörum í verð. Um miðjan september liggur fyrir hversu mikið magn þarf að 

vera til fyrir innanlandsmarkaðinn. Út frá því eru ákvarðanir teknar, framleiðslustjórinn er 

stöðugt að senda upplýsingar um stöðuna og söluaðgerðir eru ákveðnar út frá því. Það er 

verið að uppfæra þessar áætlanir allt árið. 
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Ástæðan fyrir skorti á innanlandsmarkaði síðasta sumar var að aðilar sem höfðu gert 

samninga innanlands voru búnir að selja of mikið út. Norðlenska sá þennan skort frekar seint. 

Þeir voru búnir að selja frá sér mikið af lambalærum. Þegar viðskiptavinir kjötvinnslanna 

aðallega stórmarkaðir og kjötvinnslur fundu að birgðir annarra sláturleyfishafa voru að 

klárast, myndaðist mikil eftirspurn á lambakjötsmarkaðnum. Á endanum snýst þetta alltaf um 

áætlanagerð enda er ekki hægt að vita hvað samkennisaðilarnir eru að gera. Aðilar á 

markaðnum gerðu einfaldlega ekki nægjanlega góðar áætlanir. Norðlenska náði að þjónusta 

sína viðskiptavini að mestu. 

Dreifileiðir  

Allur útflutningur Norðlenska er frosinn. Vörurnar eru sendar út í gámum bæði er um 

heilgáma flutninga 20“ og 40“ gáma að ræða eða lausafrakt. Einnig er um að ræða að 

flutninga með Norrænu en þá eru einu takmarkanir á magni orðnar þungatakmarkanir á 

vegum á Íslandi.. Viðskiptavinir Norðlenska á erlendum mörkuðum er margvíslegir af stærð 

og gerð. Frá því að vera mjög stór alþjóðleg fyrirtæki niður í minni fyrirtæki, minni 

fyrirtækin eru oft rekin af íslendingum búsettum erlendis.  

Halal sláturaðferðin  

Þegar verið var að skoða þessa aðferð var ekki verið að hugsa um markaðssetningu á arabíska 

markaði. Ástæðan fyrir skoðuninni var sú að hugsanlega væri hægt að fá hærra verð fyrir kjöt 

af skepnum sem var slátrað með þessari aðferð. Það bárust tugir fyrirspurna frá milliliðum og 

einstaklingum hér heima um hvort að hér væri Halal slátrun. Þess vegna var farið að skoða 

hvort að þetta væri þjónusta sem hægt væri að bjóða. Þegar farið var dýpra í málin, kom í ljós 

að það var ekki meðbyr fyrir þessu hér heima og innanlandsmarkaðurinn er númer eitt.  

Aukaafurðir 

Markaður fyrir aukaafurðirnar hefur verið að vaxa gríðarlega. Það snýst um fullnýtingu á 

skepnunni. Þetta eru afurðir eins og til dæmis fita, bein, garnir, vambir. Þetta er útflutningur 

sem er viðbót við það sem menn voru að gera áður. Urðunarkostnaður hefur vaxið gríðarlega 

jafnframt hefur Norðlenska náð sér í viðskiptatengsl fyrir aukaafurðirnar. Það hefur verið 

mikill áhugi á þessu menn hafa verið tilbúnir að koma hingað og fá að hirða þetta. Svo 

hjálpar gegni krónunnar og verðið sem verið er að fá, stærsta breytan er þó 

urðunarkostnaðurinn sem hefur hvatt menn mikið í að finna aðrar leiðir til að koma þessum 

vörum í verð. Urðun hefur minnkað mjög mikið hjá Norðlenska en kostnaðurinn er svipaður 

og hann var fyrir 5 árum. Nú er líka komið leyfi fyrir að hirða aukaafurðir annarra 
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kjöttegunda. Þessi viðskipti koma út á jöfnu í heildina séð, ávinningur Norðlenska í þessum 

vörum er að þurfa ekki að urða. Það er mjög misjafnt hvað er verið að fá út úr vörunum, bein 

fara á núlli, fita hugsanlega í smátapi en svo eru vörur eins og vambir og garnir það hefur 

verið þolanleg afkoma út úr því. Iceland Byproducts er í eigu Norðlenska, það vinnur úr 

vömbunum og görnunum hér á landi. Markaður með aukaafurðir er stór en ekki svo margir 

sem hafa sérhæft sig í þessu svo það er við tiltölulega fáa aðila að ræða. 

Annað  

Bæklingurinn Iceland lamb Buyers Guide hefur nýst Norðlenska og kjötsíðan. 

Bændasamtökin hafa staðið sig mjög vel í gerð þessa efnis.Þetta er notað á sýningum og 

þegar verið er að spá sameiginlega í hvaða vöru menn eru að óska eftir. Það skiptir máli að 

menn séu að fá þær vörur sem þeir í raun vilja, þá er gott að geta skoðað bitana/vörurnar 

myndrænt. 
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Viðauki 3 

Viðtal tekið í Bændahöllinni 15. febrúar 2012, við Sigurð Eyþórsson 

framkvæmdastjóra Markaðsráðs kindakjöts. 

Það sem Lilja Ástudóttir sagði er ritað með hefðbundnu letri, það sem Sigurður Eyþórsson 

sagði í viðtalinu er breiðletrað. 

Sæll  

Sæl, um hvað ertu að skrifa? 

Ég er að skrifa um erlenda markaðssetningu lambakjöts ekki með hagfræðilegt heldur 

markaðsfræðilegt semsagt. 

Já já.En Þú bara spyrð þess sem að þú heldur að ég geti svarað.Ég held að þú getir svarað 

öllu, ég held að þú búir yfir visku heimsins.Jæja það er mikið traust. 

Heyrðu Markaðsráð kindakjöts já Hverjir stofnuðu það? 

Það eru þrír aðilar það eru sem sagt Samtök sauðfjarbænda, umhum og það eru samtök 

sláturhúsanna umhum og svo Bændasamtökin í heild. Það eru þessir þrír aðilar sem eiga 

fulltrúa þar Já og hérna og hafa átt sko. Okey Þetta er búið að vera til í þessu formi frá 

1995 æðislegt.  

Og hvert er svona helsta hlutverk Markaðsráðsins? 

Meginhlutverkið er að standa fyrir sameiginlegu markaðsstarfi innanlands. Umhum og 

það eru ákveðnir peningar sem að eru til ráðstöfunar í því umhum til þess þeir fara að 

mestu leyti í að gera auglýsingar og birta þær innanlands. Þú hefur kannski séð 

auglýsingar sem við höfum verið að birta bæði í blöðunum sem að þá er alltaf vísað á 

síðuna okkar lambakjöt.is umhum í prentauglýsingum og svo eru sjónvarpsauglýsingar 

sem við höfum verið að nota núna síðast eru annarsvegar auglýsingar sem að Simmi og 

Jói hafa verið með okkur í já þær já já og svo hérna auglýsingar sem að leikarinn þarna 

Gunnar Hansson hefur verið hann er svona þá er hann að kokka já það snýst yfirleitt 

um einhverjar ákveðnar uppskriftir já já þar sem hann er að reyna að kenna já á einni 

mínútu eða eitthvað svoleiðis já nákvæmlega. Já. En þetta er það sem við erum að fást 

við umhum búa þetta til og skipuleggja það og náttúrulega bara að fjármagna þetta.  

Eruð þið eitthvað í erlendri markaðssetningu fyrir utan þarna Icelandlamb heitir það ekki? 
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Já Icelandlamb.is hérna það er það hefur aðeins aukist sko undanfarin ár það er bara 

vegna þess að um erlendir markaðirnir hafa verið að koma sterkar inn umhum. Þar að 

segja ef þú skoðar neyslutölur innanlands sérðu það að neysla á lambakjöti er alltaf 

svona heldur að gefa eftir. Já hún er alltaf að dragast saman. Þannig að hérna en á sama 

tíma eru markaðir í Evrópu og víðar að þeir eru að kalla á meira umhum. Kannski 

aðallega útaf því að löndin tvö þarna í niðurfrá Nýasjáland og Ástralía sem eru hafa 

verið ráðandi í heimsviðskiptum með lambakjöt hafa verið að draga framleiðslu sína 

saman umhum. Nýsjálendingar hafa skipt meira yfir í mjólkurafurðir þeir hérna eru að 

svara eftirspurn frá Kína og Indlandi fyrir eftir smjöri rjóma og slíku. Nákvæmlega Og 

hafa dregið úr sauðfjarframleiðslu. Ekki það að við getum neitt komið á móti því sem 

þar dregst saman sko nei nei nei nei en það þýðir að eftirspurnin er meiri já verðin eru 

hærri og þetta verður mikilvægara fyrir okkur nákvæmlega og það þýðir það að hérna 

við höfum aðeins reynt að hjálpa til við það sem menn hafa verið að gera erlendis.En 

það felst þá aðallega í þessari síðu þarna Icelandlamb umhum umhum þar sem við erum 

að draga þetta saman á einn stað. Umhum Við höfum gert nokkra bæklinga þú getur 

tekið með þér. Það er þarna fyrir aftan þig. Þessi hérna? Þetta er aðal bæklingurinn 

okkar sem að við létum gera sem að svona lýsir framleiðslunni og hvaðan hún kemur og 

hvernig hún er. Við náttúrulega höfum ekkert afl til að vera með auglýsingar erlendis 

nei en þetta hvernig fellst þá aðallega í því að taka þátt í vörusýningum já og fara og 

vera með bás og reyna ná fyrst og fremst einhverra sem eru að kaupa í heildsölu. Og 

gerið þið það þá í samstarfi við Íslandsstofu eða hafið þið eitthvað að hluta til en ekkert 

alltaf nei það eru yfirleitt þá bara fyrirtækin sjálf sláturhúsin sem eru að flytja út já sem 

eru með básana við höfum verið að já hjálpa þeim með við létum hanna bás sem allir 

geta notað með þessu lógói umhum. Við höfum látið gera þetta efni sem við látum þá 

hafa umhum umhum og reynum svo að aðstoða eftir því sem að við getum en þátttakan 

sjálf er á höndum fyrirtækjanna sem að annast sko útflutninginn sem annast hann 

svona praktískt sérð já  
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Þeir sem að eru í þessum útflutningi já er það ekki aðallega sem sagt afurðarstöðvarnar? Eru 

það einhverjir aðrir sem eru? 

Nei Nei það eru bara afurðastöðvarnar sko. En hérna eru engar svona kjötvinnslur sem eru 

í útflutningi? Nei ekki í lambakjöti sko. Ekki eins og hérna Kjarnafæði eða einhverjir Nei 

nei okey. Það eru sko Þetta hafa verið þannig að hérna að við erum með tollkvóta já inn 

á inn á Evrópusambandið og inn á Noreg já og það þýðir að við getum flutt sko svona að 

eiginlega allt svona venjulegt kjöt umhum sem sagt læri hryggi og slíkt umhum það fellur 

innan tollkvótans umhum. Síðan þurfa fyrirtækin að fá sérstakt innflutningsleyfi til þess 

að hérna mega flytja út unnar vörur. Ef þær ætla að flytja út pylsur eða álegg eða já 

þau eru ekkert öll með það nei nei Norðlenska er með það það já voru þeir ekki að fá það 

núna Það er ekkert langt síðan þeir fengu það það er kannski bara svona mánuður eða 

einn tveir já nákvæmlega já og ég svo sem þekki það ekki hvað hvort einhverjar önnur 

séu búin að sækja um það og séu í einhverju ferli en þeir eru allavega með það núna og 

núna mega þeir flytja út allar sínar vörur til landa Evrópusambandsins umhum. En 

yfirleitt er þetta eru menn að biðja um bara kjöt eins og við þekkjum það hér úr 

verslunum læri eða hryggi eða heila skrokka eða einhverskonar bita já og það er bara 

afurðastöðvarnar sem gera það reyndar ekki þær eru sjö sko já en ein flytur ekkert út 

sjálf hún en það er hann hver er það?Það er Vopnafjörður já eru þeir allir bara með 

innanlandsmarkað nei sko það er þannig að Vopnafjörður og Blönduós eru að hluta til í 

eigu sömu aðila já og hérna Blönduós bara flytur sér um útflutninginn fyrir þessa 

eigendur já en Vopnafjörður flytur ekkert út sjálfur. Já nákvæmlega ég var þess vegna 

var ég að spyrja um Kjarnafæði af því að ég mér sýndist þetta vera einhvern veginn svoleiðis 

þú veist það er voðalega litlar upplýsingar að fá um Vopnafjörð. Já það ekkert menn sjá 

engar vörur frá Vopnafirði á neytendamarkaði nei vegna þess að það er lítið hús og það 

gegnir eingöngu því hlutverki að útvega Kjarnafæði hráefni já nákvæmlega nákvæmlega 

og ekkert já já þú getur hvergi fundið búð sem selur læri frá Vopnafirði eða neytt 

svoleiðis nei já okey nákvæmlega 

Heyrðu svona aftur að Markaðsráðinu hérna frumkvæðið að þú veist Icelandlamb að búa til 

þann vef, kom hann héðan eða frá afurðastöðvunum? 

Það kom héðan umhum af því að okkur fannst í rauninni bara við vildum ver að vinna 

þetta þannig að menn væru að markaðssetja þetta sem mest þannig að menn væru að 

markaðssetja þetta á sömu forsendum já með sama efni já já með sama lógói já þannig 
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að við höfum verið að reyna að draga menn inn á umhum sömu línu og það hefur gengið 

nokkuð vel já við getum ekkert pínt þá til þess en þeir hafa bara verið ánægðir með 

þetta sem við höfum verið að gera. Nákvæmlega enda er þetta rosalega flottur vefur já 

mjög aðgengilegur vefur já ég einmitt var búin að skoða hérna þetta inná já þetta var bara 

rosalega flott og myndirnar var bara rosalega söluvænlegt fannst mér. Það er nú gott að 

heyra.  

Eruð þið með einhverjar svona umferðartölur um icelandlamb? Eða þú veist fylgist þið 

eitthvað með því? 

Umm nei við erum svo sem ekki höfum ekki gert það hingað til. nei Þetta er við fáum 

heilmikið af fyrirspunum sko já til ykkar? Já bara í tölvupósti sko já já og fyrirtækin fá 

það líka já sem að þar sem menn eru að vísa til þess að hafa fundið þetta á síðunni og af 

því að þetta er nú náttúrlega eins og allt þetta dæmi er mikið hérna miðað að 

heildsölum þá erum við kannski teljum við okkur ekkert græða mikið á heimsóknar 

tölum heldur fá svona já hvaða viðbrögð við fáum já nákvæmlega nákvæmlega en við 

höfum ekki mælt það ennþá nei. Um hérna ég held að ég sé búin með allar spurningarnar 

fyrir Markaðsráðið já já er eitthvað svona sem að þú heldur kannski að ég hafi hlaupið 

framhjá í sambandi við það og útflutninginn nei nei þetta er bara svona almennt séð sko 

það var þannig alveg fram til við skulum segja fram að bankahruni umhum að meðan 

krónan var það það sterk þá var þá var ekkert auðvelt að flytja út þá voru þá voru 

náttúrulega ekki komnar upp þessar kannski þessar aðstæður sem ég var að að lýsa 

áðan með nýjan sameindekki svona áberandi þannig að hérna þá fór útflutningurinn 

helst fram þannig að menn voru að afsetja já bara losa sig við vörur sem ekki seldust 

hér. nákvæmlega. En núna eins og staðan er núna þá stendur þetta fyllilega fyrir sínu 

umhum og það sem við erum að reyna að gera að við erum að reyna að vekja meiri 

athygli á því að þetta sé íslenskt kjöt umhum að þetta komi héðan og sé framleitt við 

okkar aðstæður og hérna að það skipti máli að þetta komi héðan en ekki einhverstaðar 

annarsstaðar frá umhum umhum og eins og staðan er þá gengur það bara ágætlega við 

vitum náttúrulega ekkert hvernig markaðir þróast og við vitum ekki hvernig 

gjaldmiðillinn okkar þróast eða nei hvort við tökum upp annan eða ekki en hérna 

staðan er bara nokkuð góð núna og hérna við erum frekar bjartsýn á þetta nákvæmlega.  

Viðtalinu lokið og annað viðtal við Eyþór hafið. 

  



67 

 

Viðauki 4 

Munnlegar heimildir: 

Baldvin Jónsson. Viðtal tekið á hótel Nordica 21. febrúar 2012. 

Erna Björnsdóttir. Viðtal tekið hjá Íslandsstofu 23. febrúar 2012. 

Ingólfur Friðriksson. Tölvupóstur mótekinn 21, febrúar 2012. 

Ingvar Már Gíslason. Viðtal tekið hjá Norðlenska 15. mars 2012. 

Magnús Freyr Jónsson. Símaviðtal tekið 22. febrúar 2012. 

Ólafur Friðriksson. Tölvupóstur mótekinn 7. mars 2012. 

Salmann Tamimi. Viðtal tekið hjá félagi Múslima á Íslandi 23. febrúar 2012. 

Sigurður Eyþórsson. Viðtal tekið í Bændahöllinni 15. febrúar 2012. 

Steinþór Skúlason. Viðtal tekið í höfuðstöðvum Sláturfélags Suðurlands 24. apríl 2012. 

 


