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INNGANGUR  

KOM ráðgjöf tók að sér að kortleggja markaðstækifæri og marka stefnu í útflutningi á íslenskum 
sauðfjárafurðum. Markmiðið með skýrslunni er að leggja fram stefnumörkun sem nýtist við frekari 
vinnu á mótun aðgerðabundinnar markaðsáætlunar. Jafnframt er markmiðið með að 
hagsmunaaðilar geti rýnt í þau tækifæri og leiðir sem mögulegar eru. Grundvöllur 
stefnumótunarinnar er sú að hámarka framlegð sauðfjárbænda með útflutningi á íslenskum 
sauðfjárafurðum. 

Allt frá landnámi Íslands hefur verið stundaður sauðfjárbúskapur og eiga lambakjötið og ullin sér 
sterkar rætur í menningu þjóðarinnar. Sala á lambakjöti á heimamarkaði hefur dregist saman 
undanfarin ár. Sala til erlendra ferðamanna og útflutningur hafa komið á móti og ljóst er að 
möguleikar til virðisauka fyrir sjálfbæra íslenska sauðfjárrækt liggja þar. Sóknarfæri eru í 
markaðssetningu og sölu á hágæða íslenskum sauðfjárafurðum til erlendra ferðamanna hérlendis 
og á erlendum mörkuðum. Þótt íslenskt lambakjöt í raun ekki vottað sem lífrænt liggur hins vegar 
fyrir að eðlilegt er að horfa til markaða fyrir slíkar vörur þegar möguleikar sauðfjárræktarinnar eru 
metnir. Þá sýna allir mögulegir mælikvarðar að eftirspurn eftir lífrænt ræktuðum mat og 
hágæðaafurðum fer vaxandi í heiminum. Tækifærin eru því augljóslega til staðar. Spurningin er 
hins vegar sú hvernig þau verði nýtt sem best. 

Skýrslan skiptist í fjóra kafla. Í fyrsta kafla er lagður grunnur að markaðssetningu og skilaboðum 
varðandi uppbyggingu ímyndar, annars vegar íslenska lambakjötsins og hins vegar íslensku 
ullarinnar. Jafnframt eru greind tækifæri sem felast í öflugu samstarfi og skipulagi varðandi sölu og 
markaðssetningu sjálfbærra íslenskra sauðfjárafurða. Í öðrum kafla er möguleg markaðssókn 
íslenska lambsins kortlögð og í þriðja kafla skýrslunnar er markaðssókn íslensku ullarinnar kortlögð 
og í lokin er mælt með ákveðinni markaðs- og samskiptaáætlun fyrir fyrirhugaðan útflutning. 

Langtímastefna um sölu og markaðssetningu á íslenskum sauðfjárafurðum erlendis er forsenda 
þess að auka framlegð í greininni. Skilgreindar eru leiðir til markaðssetningar og almannatengsla til 
að efla markvisst ímynd íslenska lambsins og ullarinnar sem hágæðavöru. Í skýrslunni er einnig 
þróun evrópska markaðarins með lífrænt ræktaðar vörur kortlögð og helstu markhópar 
skilgreindir. Í lokin er helstu aðgerðum lýst sem nauðsynlegar eru til að uppfylla þau markmið að 
auka arðsemi greinarinnar. 
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UNDIRLIGGJANDI VIÐMIÐ/GÖGN 

• SVÓT-greining.  
• Stefnumótun – vörumerki, ímynd, skilaboð. 
• Greining á mikilvægum þáttum (framleiðsla, eftirlit, gæðastjórnun). 
• Rýni í vænleg langtímamarkmið, framtíðarsýn og möguleika sem felast í uppbyggingu 

ímyndar og nýs vörumerkis fyrir íslenskar sauðfjárafurðir. 
• Markhópagreining: Skilgreining á helstu markhópum lífrænt ræktaðra vara. 
• Rannsóknarskýrslur: Greining á mörkuðum og þróun á sölu lífrænt ræktaðra vara (U.S. 

Department of Agriculture ,USDA, Organic Trade Association, OTA). 
• Alþjóðlegir staðlar fyrir samfélagsábyrgð (ISO 26000, Global Reporting Initiative, GRI) 

(sjálfbærni/umhverfistengd sauðfjárrækt). 
• Skýrsla unnin fyrir ANR af Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri, 2014. 
• Heimildir frá Ístex (ullarframleiðsla og flokkun sauðfjárafurða). 
• Heimildir frá Landssamtökum sauðfjárbænda (s.s. dæmi um einstakar sölur). 
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KAFLI 1 - MARKAÐSSETNING ÍSLENSKRA SAUÐFJÁRAFURÐA – VÖRUMERKI 
OG ÍMYND 

Sauðfjárrækt er veigamikil atvinnugrein í hinum dreifðu byggðum landsins og þrátt fyrir að dregið 
hafi úr arðsemi greinarinnar eru enn fjölmörg tækifæri bæði innanlands og utan. 
Innanlandsmarkaður hefur fram til þessa verið leiðandi og mun áfram vera sterkur. Þó er ljóst að 
mikil vaxtar- og sóknarfæri geta falist í stórauknum útflutningi á sauðfjárafurðum og sölu til 
ferðamanna hérlendis með það að markmiði að koma vörunum fyrir á markaðshillu fyrir vörur á 
hærra verði. Lykillinn að því er vörumerkjavæðing (e. Branding) með áherslu á gæði, uppruna og 
sérstöðu. Nauðsynlegt er að aðgreina markaðaðsetningu með kynningu á lambakjötinu annars 
vegar og ullinni hins vegar, þar sem um eðlisólíkar vörur og markhópa er að ræða þrátt fyrir að 
báðar afurðir fái sama stimpilinn sem byggir á sömu undirliggjandi 
ímynd og gæðum. Að auki er rétt að huga að mögulegum virðisauka 
sem felst í frekari fullvinnslu á öðrum afurðum sauðfjár, t.d. gærum, 
beinum, hornum og fleiri afurðum sem nú skila litlum eða engum 
tekjum.   

Vörumerkið sem unnið er með:  

ICELANDIC LAMB ROAMING FREE SINCE 874 

Nú þegar að búið að hanna vörumerki sem nýtist vel í þessari markaðssókn, það endurspeglar 
vöruna sem náttúrulega allt frá landnámi Íslands árið 874. Íslenskt sauðfé hefur ætíð verið alið á 
náttúrulegan hátt í óspilltri náttúru. Lömbin sem fæðast á vorin reika sjálfala á fjöllum yfir 
sumarið, drekka móðurmjólk og éta næringarríkan fjallagróður. Þetta skilar sérlega hollu og kjöti 
af miklum gæðum sem er rómað fyrir einstakt bragð. Lagskipt ullin af íslenska fénu fyrirfinnst 
hvergi annars staðar og lopaklæði og gærur hafa haldið hita á þjóðinni í óblíðri íslenskri veðráttu í 
meira en þúsund ár. Sauðfjárstofninn kom til landsins með landnámsmönnum og er óspilltur og 
einstakur. Stofninn hefur haldið séreinkennum sínum í aldanna rás og hefur ekki verið 
genablandaður með erfðavísum annarra sauðfjárstofna. Íslenskir bændur búa flestir á 
fjölskyldubúum forfeðra sinna en hafa tileinkað sér það besta í nútímatækni og vísindum. Féð er 
alið á vistvænan hátt undir ströngustu reglum um dýravelferð, án aðskotaefna eða hormónagjafar 
og fóðrið er að mestu leyti hreint. Íslenskt sauðfé er nátengt landinu, menningu þjóðarinnar, 
siðum og tungumáli og líta flestir Íslendingar á lambakjöt sem þjóðarrétt landsmanna. Þess ber 
að gæta að aðeins ekta íslenskar sauðfjárafurðir munu bera upprunamerkið sem á að endurspegla 
verðmætamat og gildi íslenskra sauðfjárbænda.  

Eitt helsta markmiðið með upprunavottuninni og vörumerkinu er að í nánustu framtíð verði engar 
afurðir íslenska sauðfjárins; lambakjöt, ull eða gærur, seldar nema sem íslenskar hágæðavörur. 

Merkið hefur tvíþætta merkingu, þar sem það er hugsað sem bæði upprunavottun og vörumerki.  

• Innanlands er það hugsað sem upprunamerki sem tryggir að ferðamenn geti gengið að því 
sem vísu að aðeins ekta íslenskar sauðfjárafurðir beri þetta merki, hvort sem um ullarvörur, 
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gærur eða annað er að ræða. Þá er líklegt að þeir veitingastaðir sem setja merkið á matseðla 
sína muni gefa því aukið vægi og tengja það ímyndaruppbyggingu veitingastaðarins. 

• Á erlendum mörkuðum er merkið hins vegar vörumerki og mun markaðssetning og sala 
fara fram í gegnum Markaðsstofu sauðfjárafurða, hvort sem um er að ræða kjöt, gærur eða 
ull.  

STEFNUMARKANDI SKILABOÐ 

Ísland er mjög eftirsóknarverður áfangastaður fyrir ferðamenn og hefur fjöldi erlendra ferðamanna 
hér á landi tvöfaldast á síðustu 5 árum. Talið er að ferðaþjónusta vaxi enn frekar á næstu misserum 
og árum. Ímynd Íslands felst í óspilltri náttúru, fersku vatni, virkum eldfjöllum og víðáttumiklum 
jöklum og víðernum sem skapa þá dulúð sem erlendir ferðamenn sækjast eftir. Ísland hefur fengið 
mikla kynningu í erlendum fjölmiðlum undanfarin ár og hefur þekking á landi og þjóð aukist til 
muna. Á sama tíma eykst sú tegund ferðamennsku sem tengist mat og upplifun. Sauðfjárræktin 
stendur á vissum tímamótum nú, m.a. vegna nýs tollasamnings við Evrópusambandið, væntanlegra 
búvörusamninga og auknum áhuga ferðamanna á Íslandi. Tækifærið er því núna til að kynna og 
selja íslenskar sauðfárafurðir.  

Einstakir framleiðsluþættir, hreinleiki, tengsl menningar og ímyndar Íslands opna fjölmargar dyr 
inn á markaði þar sem upprunavottað og sjálfbært lambakjöt sem framleitt er undir ströngum 
skilyrðum gæðastýringar hefur aðgengilega markaðshillu. Ráðlagt er að nýta þessi tækifæri og styðja 
við uppbyggingu greinarinnar með það að markmiði að auka verðmæti íslenskra sauðfjárafurða. 

Áhugi og vitund um uppruna og gæði þeirra matvæla sem fólk neytir er sífellt að aukast í heiminum 
og einna mest meðal háskólamenntaðra og fjárhagslega vel stæðra einstaklinga (Report to OTA, Penn State, 

2015).. Mikilvægt er því að nýta þann meðbyr sem landið hefur um þessar mundir og kynna íslenskar 
sauðfjárafurðir og markaðsetja þær erlendis. Með þessu má styrkja íslenskan landbúnað til muna 
og með lágum tilkostnaði er hægt að auka tekjur sauðfjárbænda.  

SAMFÉLAGSLEGA ÁBYRG STEFNA 

Til að skapa trúverðugleika um gæði vörunnar sem sjálfbærrar og hreinnar verður framleiðsluferlið 
að vera eins náttúrulegt og hugsast getur. Því er mikilvægt að gæðastýringin sé skilvirk og að 
dýravelferðar- og beitarmál séu eins og best verður á kosið. Að auki er mikilvægt að halda til haga 
þeim gæða- og upprunastimplum sem hægt er að fá fyrir íslenska lambakjötið, t.a.m. upprunamerki 
Evrópusambandsins, Græna skráargatið þar sem það á við og með því að fá íslensku sauðkindina 
skráða í Matarörk Slow Food samtakanna o.s.frv. Snertifletir sauðfjárræktar við umhverfið, 
samfélagið og efnahag eru margir. Það þarf að kortleggja þau áhrif og skoða hvað þurfi að bæta til 
að stuðla að sjálfbærum og umhverfisvænum skilyrðum greinarinnar. Það er ljóst að margt hefur 
áunnist á undanförnum árum hvað varðar umhverfismál og dýravernd en það sem er ábótavant 
og þarf að lagfæra er að sauðfjárrækt verði efnahagslega sjálfbær. 
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Við kortlagningu er hægt að nota alþjóðlega staðla til að vinna markvisst að því að gera 
sauðfjárræktendur samfélagslega ábyrga. Á þann hátt er mögulegt að byggja upp ímynd 
vörumerkisins sem gæðastimpils. Ráðlegt er að innleiða samfélagslega ábyrga stefnu með því að 
fylgja alþjóðlegum mælikvörðum líkt og Global Reporting Initiative (GRI) og ISO 26000. 
Fjölmörg alþjóðafyrirtæki í matvæla- og fataframleiðslu fylgja þessum viðmiðum til að miðla 
upplýsingum um framleiðslu, virðiskeðju og hreinleika afurðanna til neytenda, fjárfesta og 
hagsmunaaðila. 

Grunnþættir samfélagsábyrgðar tengd sauðfjárrækt eru m.a. eftirfarandi: 

• Umhverfi: Hver eru umhverfisáhrif sauðfjárræktar og hvernig er hægt að tryggja 
gæðastýringu og framleiðslu sem er í fullri sátt við umhverfið? Hvernig er aðbúnaður og 
hirðing fjárins, hvað fær féð að éta, hvaða áburður er notaður og hvernig er það skráð? 
Skýrsluhald er til staðar fyrir íslenska sauðfjárrækt (fjarvis.is, jord.is). Í raun er hvert bú 
rekið eins og ræktunarbú, sem er í einstakt. Hvernig eftirliti með framleiðslunni er háttað, 
hvaða lyf eru notuð og hvernig er það skráð?  

• Efnahagur: Með áherslum sem bent er á í þessari skýrslu er hægt að stuðla að frekari 
sjálfbærni sauðfjárræktar. Með aukinni framlegð greinarinnar er hægt að draga úr stuðningi 
ríkissjóðs þannig að hún verði efnahagslega sjálfbær. 

• Samfélag: Sauðfjárrækt hefur menningar- og samfélagslegt gildi og skapar vinnu fyrir 
fjölda Íslendinga. Með betri nýtingu auðlindarinnar sem felst í sauðfé landsmanna er hægt 
að auka verðmætasköpun sem aftur eykur líkur á enn frekari nýsköpun og nýliðun í 
greininni. 

STEFNUMÓTUN, FRAMTÍÐARSÝN OG MARKMIÐ 

Mikilvægt er að byggja upp jákvætt og hvetjandi umhverfi fyrir sauðfjárbændur og aðra 
hagsmunaaðila til að taka þátt í sameiginlegri markaðssókn sem felst í því að auka áhuga erlendra 
aðila á íslenskum sauðfjárafurðum sem aftur leiðir til aukinnar sölu á afurðunum. 

Til að tryggja árangursríka sölu varanna er nauðsynlegt að útflutningur, markaðssetning og sala á 
íslenskum sauðfjárafurðum erlendis byggi á samstarfi allra hagsmunaaðila. Mikil tækifæri felast í 
því að kynningarstarfið byggi á skýrum og samræmdum skilaboðum undir einu vörumerki sem 
verði byggt upp á markvissan hátt; ICELANDIC LAMB ROAMING FREE SINCE 874 

Ráðlegt er að setja markaðsstofu á laggir í eigu sauðfjárbænda, sem vinni markvisst að því að kynna 
íslenskar sauðfjárafurðir á mörkuðum þar sem vörurnar hafa nú þegar skapað sér markaðshillu í 
samvinnu við núverandi útflytjendur. Jafnframt verði hugað að markaðssókn á nýjum mörkuðum 
sem uppfylla efirfarandi skilyrði: 

• Menningarþröskuldur er lágur. 
o Almenn þekking á Íslandi sé til staðar. 
o Markaður er aðgengilegur og frjáls. 
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o Skýrt ferli um innflutning og vottun.  
o Aðgengilegar samgöngur á markaði: Bein tenging við Ísland í gegnum flug- og 

skipaleiðir.  
• Kaupgeta og neytendavitund  

o Almennt góð kaupgeta neytenda. 
o Almennur áhugi á hreinum og lífrænum mat sem er framleiddur á grundvelli 

dýravelferðar og án eitur- eða aðskotaefna. 
• Þekking á landi og þjóð 

o Áhugi á svæðinu/markaðinum (t.a.m. íslenska hestinum, hönnun, sjávarfangi 
o.s.frv). 

o Íbúar á viðkomandi svæði ferðast til Íslands. 

Ofangreindir þættir skipta sköpum til að tryggja að langtímamarkmiðum sé fylgt eftir og þeim 
náð. 

FRAMTÍÐARSÝN  

 

ÁFANGAR 

1. Árið 2016 verður sett á laggirnar Markaðsstofa sauðfjárafurða sem vinnur markvisst að 
því að skapa aukna möguleika á sölu og útflutningi sauðfjárafurða.  

2. Útflutningur á fersku íslensku lambakjöti eykst um 30-40 % á næstu 3 árum. 
3. Hágæða ullar- og gæruframleiðsla efld til að marka grunn að auknum útflutningi, 

nýsköpun og framþróun.  
4. Tekjur af útflutningi ferska sauðfjárafurða aukast um að minnsta kosti 50% á næstu 3 

árum. 
5. Samstarf íslenskra sauðfjárbænda um samræmt markaðs- og kynningarstarf skilar 

tilætluðum árangri í sölu á íslenskum sauðfjárafurðum. 
6. Framleiðsluaðferðir og vöruþróun fylgja alþjóðlegum stöðlum um samfélagsábyrgð 

(tengja vörurnar með frekari vottunum og gæðastimplum sem eru þekktir á erlendum 
mörkuðum). 

7. Stuðla að aukinni dreifingu á sauðfjárafurðum á þeim mörkuðum/löndum þar sem 
vörurnar eru seldar á viðunandi verði. 

Framtíðarsýn

Vörumerkið verður þekkt sem hágæða stimpill á 
íslenskar sauðfjárafurðir, hérlendis, í Evrópu, 
Bandaríkjunum og á nýjum mörkuðum í Asíu. Ímynd 
vörumerkisins felst í hreinni og óspilltri náttúru 
Íslands þar sem vörurnar eru unnar með sjálfbærni og 
samfélagsábyrgð að leiðarljósi. 
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8. Vörumerkið er þekkt hjá völdum markhópum sem hágæða vara með ákveðinn 
gæðastimpil. 

9. Ánægja viðskiptavina á íslenskum sauðfjárafurðum hefur aukist. 
10. Nýting á fyrsta flokks ull hefur aukist og er samfélagsábyrgð og sjálfbærni höfð að 

leiðarljósi. 
11. Fataframleiðendur bæði hér heima og erlendis líta á íslensku ullina og vörumerkið sem 

hágæðavöru. 

MARKMIÐ  1: VÖRUMERKIÐ  – ICELANDIC LAMB ROAMING FREE SINCE 874 

Vörumerkið og sameiginleg markaðssókn á íslenskum sauðfjárafurðum leggur grunn að aukinni 
arðsemi í greininni og stuðlar að því að íslenskur landbúnaður verði eftirsóknaverð starfsgrein 
hérlendis. Útflutningur afurðanna skilar viðeigandi arðsemi og mun aukist um 7-10 % að 
verðmæti milli ára.  

Vörumerkið sem á að endurspegla hina óspilltu náttúru Íslands skapar tækifæri til að selja 
vörurnar á erlendum mörkuðum sem fyrsta flokks sjálfbæra og hreina vöru fyrir alla vega 
helmingi hærra verð en hingað til hefur verið almennt. Forsenda þess að markmiðið náist er 
þátttaka allra hagsmunaaðila. 

• Útflutningur á sauðfjárafurðum verði mikilvæg stoð í rekstri sauðfjárbænda.  
• Íslenskt lambakjöt verði eitt eftirsóknarverðasta hreina lambakjötið (leiðandi aðili á 

markaði fyrir hreint og/eða lífrænt lambakjöt).  
• Íslenskir fataframleiðendur noti vörumerkið til að markaðssetja vöruna sem íslenska 

hágæðavöru hérlendis og á erlendum mörkuðum. 
• Vörumerkið hafi skýra markaðshillu hjá völdum markhópum. 
• Vörumerkið sé gæðastimpill sem endurspegli viss gildi. Skilaboðin um það í hverju það 

felst þurfa að vera skýr. Því er ráðlagt að gefa út sjálfbærniskýrslur árlega, á þann hátt er 
hægt að miðla upplýsingum um gæði framleiðslunnar.  

MARKMIÐ  2: MARKAÐSSTOFA - SAMRÆMT MARKAÐS- OG KYNNINGARSTARF 

Til að tryggja árangur af markaðsstarfinu er ráðlegt að Markaðsstofa sauðfjárafurða verði sett á 
laggirnar. Á þennan hátt er auðveldara að innleiða skýrar áherslur í markaðsstarfi, sem felst í 
samræmingu skilaboða, ásýndar, ráðgjafar, nýsköpunar og þekkingu á mörkuðum og 
markhópum. Það felst mikill sparnaður í því að markaðssetja eitt vörumerki sem tengist Íslandi 
fremur en að bændur fari í samkeppni með mörgum vörumerkjum á erlendum mörkuðum. 
Vörumerkið er fyrst og fremst hugsað sem gæðastimpill á útfluttar sauðfjárafurðir frá Íslandi. 
Mælt er með því að markaðsstarf innanlands til ferðamanna verði í takt við það sem gert er á 
erlendum mörkuðum og ábyrgð á því starfi sé á sömu hendi, það er hjá Markaðsstofunni.  
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Markaðsstofan hefur fjórþætt hlutverk.  

1. Innlend og erlend markaðssókn 
• Samræmt markaðs- og kynningarstarf. 
• Ímyndaruppbygging (vörumerki, skilaboð). 
• Markaðsþróun. 
• Bein sala inn á nýja markaði þar sem byggt er á gæðum, hreinleika, uppruna og 

sérstöðu þar sem eftirfarandi lykilþættir eru hafðir til hliðsjónar. 
o Kaupgeta og neytendavitund. 
o Litlar/engar hindranir. 
o Þekking á landi og þjóð. 

2. Þekking, þjónusta og ráðgjöf 
• Skipulag.  
• Samskipti við stjórnsýslu. 
• Markaðsefni. 
• Flutningar 
• Nýsköpun og vöruþróun 
• Rannsóknir og greining 
• Markaðir og markhópar 

3. Markaðssókn gagnvart erlendum ferðamönnum á Íslandi  
• Ímyndaruppbygging. 
• Heimamenn miðla upplýsingum til ferðamanna. 
• Veitingastaðir setja lambakjöt í öndvegi. 
• Ferðamannaverslanir setja íslenska ull, gærur og sauðfjártengt handverk í öndvegi. 
• Leiðsögumenn kynna og hafa þekkingu á fersku íslensku lambakjöti og íslenskir 

ull. 
• Markaðssetning um borð í flugvélum. 

o Ferðamenn fræðast, sjá og smakka lambakjöt á leið til landsins. 
4. Sjálfbærni/Samfélagsábyrgð 

• Löggjöf 
• Gæða- og eftirlitsmál 
• Skýrslugjöf 
• Markmið/mælikvarðar 

  



 
11 

4

MARKMIÐ  3 – SKIPULAG, SAMSTARF OG HAGSMUNAAÐ ILAR 

Fjöldi ólíkra hagsmunaaðila kemur að útflutningi á íslenskum sauðfjárafurðum og því er 
mikilvægt að ákvörðunartaka, markaðsstarf og stefnumótun taki tillit til allra þátta sem tengjast 
íslenskum sauðfjárafurðum. Slík nálgun gerir Íslandi kleift að auka útflutning með skilvirkum 
hætti á erlendum mörkuðum sem breytast hratt í samræmi við þarfir neytenda hverju sinni.  

Hluti af áskoruninni er að tryggja að stefna og skilaboð séu samræmd. Með starfsemi 
Markaðsstofu verður auðveldara að samræma skilaboð og samskipti við hagsmunaaðila. 

Lagt er til að í stjórn Markaðsstofu sauðfjárafurða sitji hagsmunaaðilar, t.a.m. þrír fulltrúar 
bænda; tveir frá Landssamtökum sauðfjárbænda og einn frá Bændasamtökum Íslands, auk eins 
stjórnarmanns frá Samtökum sláturleyfishafa og fulltrúa frá Atvinnu- og 
nýsköpunarráðuneytinu. Sjá skýringarmynd hér að neðan: 
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KAFLI 2 – ÍSLENSKT LAMBAKJÖT 

Ferskt íslenskt lambakjöt hefur verið selt við góðan orðstír hérlendis og á erlendum mörkuðum, 
einkum í Bandaríkjunum til fjölda ára. Sala innanlands hefur dregist saman þrátt fyrir að 
viðhorfsrannsóknir sýni að Íslendingar líta á lambakjöt sem þjóðarrétt Íslendinga. Það er ljóst að 
það þarf að greina frekar hvað valdi minnkandi eftirspurn. Samkvæmt rannsóknum sem unnar 
hafa verið fyrir Landssamtök sauðfjárbænda er greinilegt að verðlagning hefur áhrif. Árið 1993 var 
lambakjöt ódýrasta kjötið á markaðnum en 2014 var verðlagning í hærri kantinum, nálægt verði 
þess dýrasta, nautakjöts. Á þessum tíma sem sala á lambakjöti dróst saman jókst neysla á 
alifuglakjöti og svínakjöti umtalsvert (Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri, 2014). Mikilvægt er að greina vel 
ástæður þess að Íslendingar borða nú minna lambakjöt en árið 1993. Ráðlegt er að greina frekar 
mögulegar ástæður fyrir þessum breytingum, t.a.m. að kanna viðhorf til ímyndar lambakjöts, 
vöruúrvals, staðsetningar í verslunum, verðs ofl.  

Eftirspurn eftir lífrænt ræktuðum mat og hágæðaafurðum fer vaxandi í heiminum, einkum í 
Evrópu og Bandaríkjunum (USDA, 2015). Líklegt er að áhugi á lífrænt ræktuðum mat hafi aukist 
hérlendis líkt og erlendis. Með samræmdum aðgerðum markaðssóknar og sölu er hægt að byggja 
upp ímynd íslenska lambakjötsins, hérlendis sem sjálfbærrar ræktaðrar vöru af háum gæðum. 
Mikilvægt er að auðkenna kjötið sem íslenska lúxusvöru þannig að unnt sé að auka arðsemi 
vörunnar og greinarinnar í heild.  

KYNNINGARÁTAK Á VÖRUMERKINU INNANLANDS:  

• Vörumerkið og fyrirhugað samstarf innsiglað við helstu samstarfsaðila. 
o Veitingahús, verslunareigendur, ferðaþjónustuaðila, flugfélög, Íslandsstofa, ofl 

• Samfélagssíður settar á laggirnar fyrir vörumerkið. 
o Facebook-síða og samskipti í gegnum hana auðveldar samskipti við 

hagsmunaaðila og samstarfsaðila 
• Mikilvægt er að kynna vörumerkið í fjölmiðlum með almannatengslum. 

o Fréttatilkynning þegar markaðstofan er sett á laggirnar, vörumerkið og helstu 
áherslur kynntar. 

o Viðtöl við forsvarsmenn í fréttum og hugsanlega ráðherra. 
o Viðtöl í viðskiptablöðum við forsvarsmenn verkefnisins/Markaðsstofunnar 

• Ráðlegt væri að halda málþing til kynningar á starfsemi markaðsstofunnar, markmið og 
framtíðarsýn vörumerkisins og sölu afurðanna. 

MIKIL TÆKIFÆRI Í  ÚTFLUTNINGI Á ÍSLENSKU LAMBAKJÖTI  

Það felast tækifæri í sölu á fersku íslensku lambakjöti á erlendum mörkuðum, einkum nú þar sem 
mikill meðbyr er með Íslandi. Samhliða kynningu á erlendum mörkuðum þarf að auka vitund 
sauðfjárbænda á þeim sóknarfærum sem felast í nýsköpun og framþróun sauðfjárræktar. Það þarf 
að efla fræðslu um þau verðmæti sem felast í því að selja vöruna ferska og hvað sjálfbærni er orðin 
mikilvæg hjá vestrænum neytendum. Með sjálfbærum framleiðsluháttum verður sauðfjárræktin 
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arðbærari grein þar sem hærra verð fæst fyrir afurðirnar. Ef vel tekst til mun það leiða til aukinnar 
nýliðunar í greininni. 

Á myndinni hér fyrir neðan má sjá útflutning á lambakjöti síðustu þrjú ár, 2012-2014 (útflutningstölur 

frá Hagstofu Íslands). Það sem af er árinu 2015 hafa 23% kjötsins verið flutt út fersk og má leiða líkum 
að því að um svipað hlutfall hafi verið að ræða árin á undan. Ferskt lambakjöt er aðeins flutt út til 
Bandaríkjanna, Færeyja, Japans, Noregs, Rússlands og Spánar. Fram kemur hér að neðan í 
kaflanum um sóknarfæri á erlenda markaði að mestu tækifærin í sölu á ferskum sauðfjárafurðum 
séu í Þýskalandi, Frakklandi, Bretlandi og Ítalíu. Þessi lönd eiga það sameiginlegt að þangað hefur 
ekki verið flutt út ferkst íslenskt lambakjöt um langt skeið.  

 

FERSKT LAMBAKJÖT SKILAR TVÖFALT HÆRRA VERÐ I 

Myndin hér fyrir neðan sýnir meðalverð per kg/fob. á fersku og frosnu lambakjöti byggt á 
heildarútflutningi og sölutölum á erlenda markaði á tímabilinu janúar – október 2015 (Hagstofa 

Íslands, 2015). Hér sést vel hversu mikil tækifæri felast í því að selja vöruna ferska þar sem nánast 
helmingi hærra verð fæst fyrir hana heldur en á frosnu kjöti. Meðalverð per kg/fob á fersku 
útfluttu kjöti er 1.480 kr en aðeins 745 kr á frosnu kjöti. Á þessu tímabili voru flutt út 286.896 kg 
af fersku lambakjöti á móti 1.351.305 kg af frosnu kjöti. 
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MEÐALVERÐ  Á FERSKU OG FROSNU LAMBAKJÖTI 

Það er ljóst að hærra verð fæst á erlendum mörkuðum fyrir ferskt lambakjöt en frosið. Byggt á 
sölutölum á tímabilinu janúar til októbers á þessu ári (Hagstofan, 2015) sést að meðalverð er t.a.m. 
2.525 kr. á seldum ferskum lambahrygg til Bandaríkjanna og 2.420 kr. til Japans. Hins vegar er 
meðalverð á frosnum lambahrygg sem seldur er til Spánar aðeins 639 kr. og 872 kr. til Rússlands. 
Dæmi eru um að í einstakri sölu á lambahrygg hafi verðið verið 3.600 kr. per. kg (heimild; Landssamtök 

sauðfjárbænda, 2015). 

Ennfremur hefur meðalverð fyrir hvert kg af fersku lambakjöti (selt í heilum eða hálfum 
skrokkum) til Kanada það sem af er þessu ári verið 1.834 kr. Meðalverð af frosnu kg af 
lambakjöti (selt í heilum og hálfum skrokkum) til Noregs hefur verið 917 kr. 

Það skapar aukna arðsemi að selja ferskt kjöt á tiltekna markaði, líkt og til Bandaríkjanna, Japans 
og Noregs, þar sem hærra verð fæst fyrir ferska afurð af háum gæðum fremur en að selja t.a.m. 
kjötið á svipuðu verði ferskt og frosið til Spánar og Rússlands. Þetta er mögulegt með 
markvissum og samræmdum aðgerðum í markaðssetningu og sölu sauðfjárafurða á erlenda 
markaði.  

SÓKNARFÆRI Á ERLENDUM MÖRKUÐUM  

Samkvæmt nýlegum rannsóknum (Penn State, 2015;USDA, 2014; GOT, 2015) er heimsmarkaður með lífrænt 
ræktaðar vörur stækkandi og opnast hefur fyrir verslun og viðskipti með lífrænar vörur allt frá 
Mexikóborg til Hong Kong auk þess sem eldri markaðir eru að stækka, líkt og Kanada, Bretland, 
Frakkland og Þýskaland. 
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EVRÓPSKI MARKAÐURINN: 

Stærsti markaðurinn í Evrópu og sá annar stærsti eftir Bandaríkjunum í heiminum fyrir lífræn 
matvæli er Þýskaland og fer sá markaður stækkandi. Þýski markaðurinn er háður innflutningi á 
lífrænum vörum til að mæta eftirspurn. Aðrir stórir markaðir eru Frakkland, Bretland, Spánn 
og Ítalía. Velta evrópska markaðarins með lífræn matvæli á árinu 2013 var samtals 28,3 
milljarðar dollara (€ 22.6 billion), sjö prósentum meiri en á árinu 2012. Markaðurinn stækkaði 
um 30% á árunum frá 2009 til 2013. Samanlagt eru Þýskaland og Frakkland með yfir 50% af 
markaðshlutdeild í Evrópu með lífrænan mat (Global Organic Trade, 2015).  

Myndin hér að neðan sýnir heildarsölutölur lífræns lamabkjöts (milljón USD) á Evrópumarkaði  
( USDA, EU-2015) 

 

Samkvæmt rannsóknum á neytendum lífrænna vara í Evrópu má gróflega skipta þeim í tvo 
hópa. Fyrri hópurinn er fremur smár. Hann hefur sterka samfélagsmeðvitund og hefur keypt 
lífrænar vörur um árabil. Þessir neytendur skilgreina sig sem umhverfis- og náttúrusinna og þeir 
kaupa um 50% lífrænna vara í Evrópu. Þessi hópur verslar á bændamörkuðum og í verslunum 
sem selja lífrænar vörur. Vöruverðið hefur ekki mikil áhrif á kaup þeirra. Seinni og stærri 
hópurinn er ólíkur hinum. Hann samanstendur af tveimur meginhópum, einstaklingum á 
aldrinum 50-75 ára og þeim sem eru 25-45 ára. Í heild hneigist hópurinn til neyslu lífrænna 
matvæla vegna aukinnar meðvitundar um samfélagsábyrgð. Hann kaupir lífrænar vörur vegna 
heilbrigðis, fæðuöryggis, dýravelferðar, sjálfbærni, gæða og framsetningar/nýsköpunar í 
umbúðum. Þessi ört stækkandi hópur kaupir lífrænan mat í verslunarkeðjum og verslunum sem 
sérhæfa sig í sölu á lífrænum vörum (Global Organic Trade, 2015). 

Þjóðverjar eru meðvitaðir um umhverfi sitt. Þeir vilja leggja sitt af mörkum til að lifa í sátt við 
náttúruna og er það ein helsta ástæða þess að Þjóðverjar kaupa lífræn matvæli. Um 39% 
Þjóðverja segja að þeir kaupi lífrænan mat til að draga úr loftslagsáhrifum sem fylgja 
matvælaframleiðslu. Um 91% Þjóðverja telja mikilvægt að lífræn matvæli séu merkt 
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upprunastað/landi og gæðastimpli. Þjóðverjum (84%) finnst mikilvægt að geta keypt lífræn 
matvæli í hefðbundnum matvöruverslunum og 63% vilja jafnframt geta nálgast þessar vörur í 
lágvöruverslunum. Vinsældir bændamarkaða og verslana sem selja eingöngu lífrænan mat fara 
vaxandi. Meirihluti Þjóðverja, eða 54%, telja sig vita hvað lífræn matvæli standa fyrir. Kaup á 
lífrænum matvælum aukast í réttu hlutfalli við auknar tekjur heimila og menntun (Go to Market 

Germany, GOT, 2015).  

Áhrifaþættir við val á lífrænum vörum. 

• Ferskleiki. 
• Gæði. 
• Samfélagsábyrgð/sjálfbærni. 
• Stuðningur við upprunasvæðið/bændur. 
• Umhverfisvænn rekstur. 
• Foreldrum er umhugað að gefa börnum sínum hreinan og næringaríkan mat. 
• Án kemískra efna og hormóna. 
• Velferð dýra tryggð. 

KAFLI 3 – ÍSLENSKA ULLIN 

Um langt skeið var íslenska ullin ein helsta útflutningsvara Íslendinga. Á 17. öld var unnin ull 
aðalútflutningsvaran frá Íslandi. Smám saman dró úr útflutningnum og á 19. öld var rúmlega 
helmingur ullarinnar fluttur út óunninn. Langt fram eftir 20. öldinni fór ullarframleiðsla fram á 
heimilum landsmanna en í lok seinni heimsstyrjaldarinnar síðari færðist hann að mestu leyti til 
ullarverksmiðja. Á áttunda áratug síðustu aldar þróaðist ullariðnaður hérlendis nokkuð hratt og 
hófst stóraukinn útflutningur. Áður var framleiðslan fyrst og fremst ætluð innanlandsmarkaði. 
Síðustu ár hefur rekstur ullarframleiðanda verið brokkgengur en þó hefur gengið vel undanfarin 
misseri og ár. Helstu núverandi viðskiptalönd með ullarvörur eru Evrópa, Asía, Kanada og 
Bandaríkin (Hagstofa Íslands, 2015).  

Íslenska ullin er sérstök á alþjóðavísu og er hægt að vinna úr henni fjölbreyttan fatnað. Fyrir utan 
hina hefðbundnu og eftirsóttu íslensku lopapeysu er ýmis undirfatnaður og hlífðarföt unnin úr 
ullinni. Gæði ullarinnar fer eftir þráðunum sjálfum, þ.e. fínleika og lengd þeirra. Mikilvægt er að 
hvetja sauðfjárbændur til að meðhöndla ullina þannig að hún verði verðmætari. Hægt er að gera 
það með samráði og góðum samskiptum við hagsmunaaðila greinarinnar (handverkshönnuði, 
söluaðila, stjórnvöld ofl.) undir hatti Markaðsstofu sauðfjárafurða. Nauðsynlegt er að sem flestir 
ullarframleiðendur taki þátt í verkefninu til að tryggja sem mestan árangur undir markaðssetningu 
hins nýja vörumerkis. 
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SVÓTGREINING 

 

NÝSKÖPUN OG VÖRUÞRÓUN - FELUR Í SÉR VIRÐ ISAUKNINGU. 

Ekki hefur áður verið reynt að samræma markaðs- og kynningarstarf á íslensku ullinni. Líkt og 
með kjötið felast tækifæri í ímyndaruppbyggingu ullarinnar sem getur stuðlað að hærra verði og 
aukinni arðsemi. Meiri áhugi vestrænna neytenda á sjálfbærum lifnaðarháttum hefur leitt til 
aukinnar eftirspurnar eftir fatnaði úr afurðum dýra sem ræktuð eru á ábyrgan og sjálfbæran hátt. 
Ennfremur felast tækifæri í því að nýta sauðféð á sem sjálfbærastan hátt þannig að það skili fleiri 
afurðum. Það kallar á nýsköpun sem er möguleg undir hatti Markaðsstofunnar í samstarfi við 
hagsmunaaðila og frumkvöðla. Á þessum vettvangi er hægt að leggja grunn að klasauppbyggingu 
líkt og gert hefur verið í sjávarútvegi og unnið er að í landbúnaði.  

  

 

STYRKLEIKAR 

• Einstök ull á heimsvísu (tog og þel). 
• Lömbin eru frjáls í náttúrunni – Sjálfbærni og 

umhverfistengd sauðfjárrækt. 
• Ímynd Íslands tengd ullinni (ullin á sterkar rætur í 

menningu þjóðarinnar - hefur haldið hita á 
Íslendingum í 1000 ár á Norðurslóðum). 

• Eftirspurn eftir hágæða ullarvörum - Stækkandi 
heimsmarkaður. 

• Eiginleikar íslensku ullarinnar – Hægt að nota hana á 
fjölbreyttan hátt í fatnað og í handverkshönnun. 

VEIKLEIKAR 

• Flokkun og skráning ekki til fyrirmyndar. 
• Áhugaleysi bænda. 
• Eftirlit ekki nægjanlegt. 
• Bændur flokka ullina í lægri gæðaflokk þar sem 

verðmunur á hágæðaull og minni gæðum er ekki mikill. 
• Mikil áhersla á fjöldaframleiðslu. 
• Enginn ábyrgðaraðili og tengiliður á sölu erlendis. 
• Vantar hvata að vinna ullina með sjálfbærni að 

leiðarljósi. 
• Ullarbandið eða vefurinn sjálfur ekki nógu sterkur. 
• Lítil vöruþróun og nýsköpun í greininni. 

 

TÆKIFÆRI 

• Byggja upp ímynd íslensku ullarinnar sem þeirrar bestu 
í heimi. 

• Samræmd markaðssókn skapar ný tækifæri. 
• Sameiginlegt vörumerki – Gæðastimpill. 
• Hágæða unnin ull -Hærra verð – Aukin arðsemi. 
• Nýir markaðir - Auknar flugsamgöngur til og frá 

landinu skapa tækifæri fyrir útflutning. 
• Aukin meðvitund neytenda um áhrif framleiðslu vara á 

umhverfi og samfélag – Aukin fræðsla. 
• Auka markaðsmeðvitund sauðfjárbænda. 
• Auka framleiðslu - Gæðastjórnun á virðiskeðju. 
• Alþjóðastaðlar um samfélagsábyrgð - Gegnsæi og 

traust á gæðum vörunnar.  
• Vöruþróun – Fjölbreytni afurða. 

ÓGNANIR  

• Lægra verð samkeppnisaðila og annarra vara. 
• Ódýr framleiðsla á vörum í Asíu sem eru seldar sem 

íslenskar vörur. 
• Óskýrt lagalegt umhverfi á erlendum mörkuðum. 
• Viðbrögð samkeppnisaðila á erlendum mörkuðum. 
• Ekki nægur áhugi meðal bænda á samstarfi. 
• Gæðastýring ekki næg (erfitt að byggja upp ímynd 

vörumerkis með hágæðastimpil). 
• Ekki nægileg fjármögnun til að viðhalda gæðum 

framleiðslunnar. 
• Til að unnt sé að flokka afurðirnar sem sjálfbærar þarf 

að fylgja eftir vottuðu verklagi.  
• Annar fatnaður. 
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MIKIL TÆKIFÆRI AÐ  AUKA TEKJUR AF ÚTFLUTTRI ULL 

Á hverju ári eru framleidd um 800 hundruð tonn af íslenskri ull. Ullin er flokkuð af bændum í 
mismunandi gæðaflokka. Um 300 tonn er hágæða ull sem notuð er í frekari vinnslu hérlendis. 
Um 500 tonn eru flutt út af ókembdri ull og án sérstakar tengingar við uppruna sem nýtist fyrst 
og fremst í iðnaðarframleiðslu. Af þeim 300 tonnum af hágæðaull sem verða að lopabandi 
hérlendis er um helmingur fluttur út til frekari vinnslu og verður að lokum að ullarteppum og 
lopapeysum sem selt er sem íslensk vara (Ístex, 2015; Hagstofa Íslands, 2015). 

Myndin hér að neðan sýnir meðalverð á 1 kg. af útfluttri ull, annars vegar hágæðaflokkur 
(ullarband) sem fást 1004 kr. fyrir og hins vegar fást 376 kr. fyrir kg. af ókembdri ull sem notuð 
er í  iðnaðarframleiðslu (Ístex, 2015).  

 

Það felast mikil tækifæri í því að hvetja bændur til að flokka ulllina sem hágæðaull. Á þann hátt er 
hægt að auka það magn sem flutt er út sem hágæða unnin íslensk ull og á þann hátt að auka 
tekjur af útflutningi til muna. Jafnframt er möguleiki að auka ullarframleiðslu þar sem um 
eftirspurn er að ræða á markaði eftir hágæða ull í heiminum (Landssamtök sauðfjárbænda, 2015).  

Árlega falla til um 600 þús. gærur. Bróðurparturinn eða um 2000 tonn er fluttur út árlega. Lítið 
brot af því eða um 1% er unnin gæra og flutt út á um 4000 kr. kílóið að meðaltali. 99% af 
gærunni er flutt út óunnið úr landi á hrakvirði til iðnaðarframleiðslu, eða um 260 kr. kílóið að 
meðaltali (Bændasamtök Íslands, 2015). Mikil sóknarfæri liggja í því að selja sútaðar gærur með beinni 
upprunatengingu í auknu mæli á sérvalda markaði. Fyrir liggur að verulegt svigrúm er til að auka 
framleiðslu og virðisauka um 2 – 3 milljarða á ári (Landssamtök sauðfjárbænda, 2015).  
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Nauðsynlegt er að arðsemisgreina ullar- og gæruframleiðslu frekar og innleiða breytingar sem 
leiða til þess að hægt sé að hámarka verðmætasköpun framleiðslunnar. Hærra verð fæst fyrir 
afurðirnar, ullina og gæruna, ef þær eru seldar út sem hágæðavara. 

SAMRÆMT MARKAÐSÁTAK INNANLANDS UNDIR NÝJU VÖRUMERKI - GÆÐASTIMPLI.  

Markaðsefni þarf að vera sérútbúið fyrir íslensku ullina annars vegar og gæruna hins vegar, þar 
sem um ólíka markhópa er að ræða og notkunargildi varanna eru ólík. Ráðlegt er að útlit og 
skilaboð varanna séu með sterkum tengslum við Ísland og menningu þjóðarinnar. Hægt er að 
vinna það áfram með samstarfsaðilum og eins með þekktum íslenskum fataframleiðendum sem 
hafa áhuga á að styrkja ímynd síns vörumerkis með íslenskri uppruna- og gæðavottun. Þrátt fyrir 
að markaðsefnið sé fyrst og fremst stílað á erlenda markhópa nýtist það jafnframt við 
markaðssetningu innanlands. Það þarf að vanda vel við gerð markaðsefnisins þannig að útlitið 
styðji við skilaboðin sem hágæðavöru.  

• Ráðlegt er að setja upp vefsíðu á ensku til að byrja með (síðar væri hægt að bæta við fleiri 
tungumálum miðað við árangur í sölu á nýjum mörkuðum). 

• Kynningarátak á vörumerkinu fyrir ferðamenn innanlands: Vörumerkið og fyrirhugað 
samstarf verði innsiglað við helstu samstarfsaðila. 

o Fataframleiðendur (Rammagerðin, Ístex, Cintamani, 66 Norður, Geysir), 
verslunareigendur, flugfélög, Íslandsstofa, ofl. 

• Samfélagssíður stofnaðar fyrir vörumerkið - FB síða og samskipti í gegnum hana 
auðveldar samskipti við hagsmunaaðila og samstarfsaðila. 

• Mikilvægt er að kynna vörumerkið í fjölmiðlum (sjá jafnframt áætlun undir 
lambakjötinu). 

o Fréttatilkynning verði send út þegar Markaðstofan er sett á laggirnar, vörumerkið 
og helstu áherslur kynntar. 

o Viðtöl í viðskiptablöðum við forsvarsmenn verkefnisins/Markaðsstofunnar. 
o Kynning á vörunni í lífstílstímaritum. 

ERLENDIR MARKAÐ IR  

Rannsóknir (Penn State, 2015; USDA,2014; GOT 2015) benda til þess að markaður með lífrænt ræktaðar vörur 
fari stækkandi og bætast nýir markaðir sífellt við vegna þróunar á sölu sem tengist breyttum 
neysluviðhorfum einstaklinga. Eins og fram hefur komið ætti að hengja afurðir íslenska 
sauðfjárins á markaðssnaga sem allra næst lífrænum afurðum. 

Alls falla til um 1,3 milljónir tonna af ull í heiminum á ári og er rúmlega helmingurinn notaður í 
fataiðnaði. Hér á landi eru lopapeysur sýnilegasta varan úr íslenskri ull. Árleg velta verslunar með 
lopapeysur á Íslandi er talin vera á milli tveggja og fjögurra milljarða króna (heimild; Landssamtök 

sauðfjárbænda). Svo mjög hefur eftirspurn eftir íslensku lopapeysunni vaxið að nokkur fyrirtæki hafa 
leiðst út í að selja eftirlíkingar úr erlendri ull. Hægt er að bregaðst við þessu með því að 
upprunamerkja allar íslenskar ullarvörur líkt og nú er byrjað að gera.  
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KAFLI 4 - MARKAÐSSETNING Á ERLENDUM MÖRKUÐUM 

Markaðsstofan ber ábyrgð á markaðs- og kynningarstarfinu, sem felst m.a. í framleiðslu á 
markaðsefni, ritstýringu samfélagsmiðla, ritstjórn vefsíðu, samskiptum við kaupendur og 
neytendur og fjölmiðla hér á landi og erlendis.  

Nauðsynlegt er að sníða markaðs- og kynningarstarf að hverju svæði og menningu fyrir sig. Áður 
en markaðssetning hefst á erlendum mörkuðum er nauðsynlegt að kortleggja vel markaðinn 
áður, skoða leitni (e. trend), helstu kaupendur, mögulega samstarfsaðila, samkeppnisaðila og 
markhópagreina líklega neytendur. 

Markaðsefni skal útbúið með sterk tengsl við Ísland og menningu þjóðarinnar. Hægt væri að vinna 
það með þekktum Íslendingum, einkum þeim sem eru þekktir á erlendri grundu. Markaðsefnið 
skal fyrst og fremst stílað á erlenda markhópa en myndi engu að síður nýtast í markaðssetningu 
innanlands. Það þarf að vanda vel við gerð efnisins þannig að útlitið styðji við skilaboðin um 
hágæðavöru. Ráðlegt er að eiga samstarf við auglýsingastofur sem hafa reynslu af auglýsingagerð 
fyrir Evrópu- og Bandaríkjamarkað og ráðgjafa á hverjum stað. 

LAMBAKJÖT 

Markaðsetning á íslensku lambakjöti gagnvart kröfuhörðum neytendurm á erlendum mörkuðum 
er flókið langtímaverkefni. Það krefst ítarlegrar kortlagningar á hverjum markaði fyrir sig. 
Mikilvægt er að velja vandlega samstarfsaðila ytra og byggja upp traust viðskiptasambönd til langs 
tíma. Ef litið er til reynslu íslenska sjávarútvegsins má telja eðlilegt að slíkt taki a.m.k. þrjú til fimm 
ár. Rétt er að horfa til þeirra svæða þar sem saman fara lágur menningarþröskuldur, áhugi fyrir 
Íslandi, kaupgeta, neytendavitund og áhugi á hreinum og lífrænum vörum. Þetta á fyrst og fremst 
við um Norður-Evrópu og tiltekin svæði í Norður-Ameríku. Jafnframt er hægt að horfa til þeirra 
borga eða héraða þaðan sem flestir erlendir ferðamenn eru sem sækja Ísland heim. Með því að 
samnýta markaðssetningu ytra og gagnvart ferðamönnum hérlendis, samræma skilaboð og ásýnd, 
byggist smám saman upp mikilvæg vörumerkjaþekking. Það lágmarkar kostnað og eykur líkur á 
árangri.  

Mikilvægt er að hafa í huga hvar íslenska lambakjötinu verður komið á framfæri á þeim 
markaðssvæðum sem verða fyrir valinu. Líta má til reynslu af árangursríkri sölu í Rússlandi, á Spáni 
og í Bandaríkjunum til lúxusveitingastaða og gæðaverslana (sbr. Whole Foods) og leita álíka 
tækifæra í Norður-Evrópu og Norður-Ameríku. Hafa verður í huga að markhópurinn er fyrst og 
fremst neytendur sem eru hrifnir af hollum, hreinum og heilnæmum gæðamat, en ekki endilega 
neytendur lambakjöts frá öðrum löndum en Íslandi.  
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MARKAÐS- OG KYNNINGARSTARF Á ERLENDUM MÖRKUÐUM: 

• Greining á markaði, innflutningi, lögum og reglugerðum (til að tryggja gæði alla leið á 
markað). 

• Greining á hagsmunaaðilum og samstarfsaðilum. 
• Greining á helstu veitingahúsum, sælkera- eða hollustuverslunum (huga þarf að 

staðsetningu og framsetningu vörumerkisins). 
• Greining á helstu samkeppnisaðilum á hverjum markaði (skilaboðum, ásýnd, 

markaðshlutdeild, markaðshillu ofl.). 
• Markhópagreining á líklegum neytendum byggð á neyslumynstri þeirra (hvar þeir versla 

og hvar þeir borða, hver viðhorf þeirra er til hágæðavara ofl.) Fyrst og fremst verði horft 
til þeirra sem skilgreina má sem meðvitaða neytendur og þá sem að öllu jöfnu sækja í 
heilnæman eða lífrænan mat. 

• Ráðlegt er að byggja upp kynningu á vörumerkinu og vörunni í gegnum almannatengsl: 
o Samskipti beint við blaðamenn og fjölmiðla. 
o Samskipti við matreiðslumenn og veitingastaði.  
o Samskipti við framleiðendur matreiðsluþátta í sjónvarpi sem hefðu áhuga á 

málefninu. 
• Samfélagssíður fyrir erlenda markaði (FB, Twitter, Linkedin, Instagram). 

o Efni og skilaboðum miðlað daglega inn á þessar síður. 
o Leitarvélabestun á vefsíðu vörumerkisins; Icelandiclamb 

ULL 

Um er að ræða markaðssetningu á hágæðaull og gærum af sauðfé sem ræktað er með sjálfbærum 
og ábyrgum hætti. Sauðfjárbændur hafa tækifæri til að taka þátt í sameiginlegu markaðs- og 
kynningarstarfi til að auka verðmæti ullarinnar. Ennfremur er mögulegt að auka verðmæti annarra 
sauðfjárafurða eins og gæra. Aðeins lítið brot íslenskra gæra er selt sem íslensk vara erlendis. 
Megnið er selt á lágu verði sem hráefni til iðnaðarframleiðslu. Til að tryggja gæði vörunnar er 
nauðsynlegt að koma á viðurkenndu gæðastýringarkerfi og vottuðum framleiðsluaðferðum. Á 
þann hátt er hægt að tryggja gæðavottun með vörumerki íslenska lambsins sem endurspeglar gæði 
og hreinleika vörunnar.  

MARKAÐSÁTAK FYRIR ERLENDA MARKAÐ I   

Mikilvægt er að sníða markaðs- og kynningarstarf að hverju svæði og menningu fyrir sig. Áður 
en markaðssetning hefst á erlendum mörkuðum er nauðsynlegt að kortleggja vel markaðinn, 
skoða leitni (e. trend), helstu kaupendur, mögulega samstarfsaðila, samkeppnisaðila og 
markhópagreina líklega neytendur. Ráðlegt er að fylgja eftir neðangreindum atriðum til að 
stuðla að uppbyggingu vörumerkjaþekkingar á hverjum markaði fyrir sig. 

• Kortlagning á markaði, innflutningi, lögum og reglugerðum.  
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• Kortlagning á hagsmunaaðilum og samstarfsaðilum. 
• Kortlagning á helstu samkeppnisaðilum. 
• Greining á helstu fataframleiðendum á lífrænt ræktuðum efnum og verslunarkeðjum sem 

selja fatnað úr afurðum dýra sem ræktuð eru á ábyrgan, lífrænan og sjálfbæran hátt. 
• Markhópagreining á líklegum neytendum (hvar þeir versla og hvaða skilaboð og ásýnd 

eru líkleg til að ná athygli þeirra). 
• Ráðlegt er að byggja upp kynningu á vörumerkinu og vörunni (ullinni, gærunni) í gegnum 

almannatengsl. 
• Vefsíða vörumerkisins.  

o Hönnun vefsíðunnar skiptir sköpum, enda er það andlit vörumerkisins. Útlitið 
þarf að endurspegla gæði varanna. Það þarf að hanna síðuna fyrst og fremst fyrir 
erlenda markaði.  

o Huga þarf að framsetningu ullarinnar í formi hágæðaklæðnaðar (líkt og var getið 
var hér að framan er hægt að vinna fatalínu í samstarfi við íslenska framleiðendur 
sem nýtist sem markaðsefni fyrir kynningarátakið, t.a.m. 66 Norður, Cintamani, 
Geysir). 

o Mikilvægt er að fatnaðurinn endurspegli gæði ullarinnar. Útlit og ásýnd 
markaðsefnisins skiptir sköpum. Því er ráðlegt að vinna með stílistum, 
ljósmyndara og auglýsingastofu sem hafa reynslu af gerð markaðsefnis fyrir 
Evrópu og Bandaríkin og leita staðbundinnar ráðgjafar á hverjum markaði. 

• Samfélagssíður fyrir erlenda markaði (FB, Twitter, Linkedin, Instagram). 
o Ullin sýnd í formi endanlegrar vöru, myndir af fatnaði ofl. komið á framfæri í 

samstarfi við fataframleiðendur sem nota íslensku ullina í sinni framleiðslu. 
o Leitarvélabestun á vefsíðu vörumerkisins; Icelandicwool 

SAMSKIPTAÁÆTLUN 

Samskiptaáætlun leggur grunn að því að ná ofangreindum markmiðum og tryggir jákvæða 
uppbyggingu vörumerkisins. Grunnstoðir samskiptaáætlunar er stefna, áherslur og markmið 
vörumerkisins, byggir á skilaboðum og ásýnd vörunnar sem komið er á framfæri við fjölmiðla.  

MARKMIÐ 

• Auka sýnileika vörumerkisins í fjölmiðlum, tímaritum, á samfélagsmiðlum, hjá 
hagsmunaaðilum og hugsanlegum viðskiptavinum. 

• Markhópar og hagsmunaaðilar skilgreindir með það leiðarljósi að auka viðskipti.  
• Auka umfjöllun og sýnileika í erlendum fjölmiðlum.  
• Árangursmat á kynningarstarfi og ímynd: Núllstaða tekin, árangur metinn ársfjórðungslega. 
• Efla bein samskipti við viðskiptavini.  
• Auka sýnileika vörumerkisins hérlendis og á erlendum mörkuðum. 
• Skerpa á ímynd vörumerkisins tengd Íslandi, óspilltri náttúru og sjálfbærni. 
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SÝNILEIKI OG VETTVANGUR UMRÆÐU 

• Um borð í flugvélum: Bæði í tímaritum, sjónvarpsefni og -auglýsingum og á matseðlum.  
• Í ferðamannaverslunum: Allar vörur sem sannarlega eru unnar úr íslenskri ull (a.m.k. 

90%) geta borið upprunamerkið. Hið sama gildir um gærur, handverk, matarminjagripi 
o.s.frv. 

• Á veitingastöðum: Stefnt er að því að flestir betri veitingastaða landsins hafi lambakjöt í 
öndvegi og flaggi fyrrgreindu upprunamerki. Þá eru þeir sérstaklega merktir með 
veglegum málmskildi við inngang og eiginleikar íslenska lambakjötsins útskýrðir á 
matseðli.   

• Með kynningu leiðsögumanna: Ráðlegt er að hanna og framleiða fræðsluefni fyrir 
íslenska leiðsögumenn um landbúnað þar sem upprunamerkið fyrir lambið og ullina er 
útskýrt á skýran hátt. Markmiðið er að þeir miðli því til erlendra ferðamanna á Íslandi.  

• Í gegnum heimamenn: Með því að fá lambakjöt skilgreint sem þjóðarrétt eru allir 
Íslendingar gerðir að sendiherrum þess og því verður svar ferðamanna við spurningum 
um þjóðarrétt eða mat sem verður að smakka á Íslandi nánast á einn veg. 

• Fjölmiðlar: Markmiðið er að auka umræðu um íslenskar sauðfjárafurðir, lambið og ullina. 
• Vefsíða vörumerkisins: Huga þarf að því að setja upp vefsíðu fyrir vörumerkið fyrir 

erlenda kaupendur og þátttakendur verkefnisins. Nauðsynlegt er að vinna þarfagreiningu 
sem byggist á markmiðum og áherslum markaðs- og samskiptaáætlunarinnar og 
mismunandi nálgun út frá tveimur ólíkum afurðum, lambakjötinu og ullinni. 

• Samfélagsmiðlar: Huga þarf að opnun síðna vörumerkisins á Facebook, Linkedin og 
Twitter. Þannig skapar vörumerkið nýjan vettvang fyrir samskipti, eykur jafnframt 
sýnileika og byggir þannig markvisst upp vörumerkið og ímyndina. Samfélagssíður skapa 
tækifæri fyrir vörumerkið að tengjast erlendum mörkuðum á ódýran og einfaldan hátt.  

• Útgefið efni: Það felast tækifæri í útgáfu á árlegri sjálfbærniskýrslu um framleiðslu 
varanna sem ennfremur styrkir ímynd vörunnar sem lífrænt ræktaðrar. 
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VETTVANGUR UMRÆÐU 

• Hérlendis: Meginvettvangur umfjöllunar um vörumerkið í almennri umræðu hérlendis 
eru viðskiptablöðin, sérblöð og tímarit um mat. Jafnframt eru ljósvakamiðlar mikilvægur 
vettvangur, fréttir, útvarp og ljósvakaþættir eins og Ísland í dag. 

• Erlendir markaðir: Koma á framfæri vörumerkinu með almannatengslum í blöðum og 
tímaritum.  

• Ráðstefnur/sýningar og fundir: Markmiðið með þátttöku á sýningum, ráðstefnum og 
fundum er að byggja upp tengsl við markhópa, styrkja ímynd vörumerkisins og auka 
sýnileika. Annar vettvangur eru beinar boðleiðir á fundum með viðskiptavinum og 
notkun markpósts. 

• Innri samskipti: Skýrt upplýsingaflæði við hagsmunaaðila og þátttakendur í verkefninu 
skiptir sköpum í öllu markaðsstarfi og uppbyggingu ímyndar. Þjónusta og ráðgjöf 
starfsfólks verkefnisins hefur mikið að segja um það hvort viðskiptavinir vilji taka þátt í 
verkefninu. Viðskiptavinir meta það út frá samskiptum við starfsfólk hvort ímynd og 
þjónusta stenst væntingar þeirra.  

SAMSKIPTI VIÐ  FJÖLMIÐLA 

Góð samskipti við fjölmiðla er lykillinn að aukinni umfjöllun, þ.e. ef blaðamaður hefur góða 
reynslu af talsmanni fyrirtækis þá eru meiri líkur á því að hann hafi aftur samband.  

Til að tryggja góð samskipti við fjölmiðla skiptir máli að: 

• Allir starfsmenn verkefnisins vita hver talsmaður þess er og enginn skal svara fyrir hönd 
þess nema að höfðu samráði við hann. 

• Best er að svara fjölmiðlum samdægurs, hvort sem efnislegt svar er gefið eða ekki.  
• Ráðlagt er að taka við fyrirspurn skriflega eða í síma og hafa samband aftur skriflega eða í 

síma. Þá gefst tími til að yfirfara skilaboðin/svörin sem koma á á framfæri. Fá að lesa yfir 
það sem haft er eftir starfsmönnum í beinni og óbeinni ræðu. 

• Til að tryggja að fjölmiðlar leiti til talsmanns verkefnisins þarf að kynna talsmann 
vörumerkisins. Ímynd vörumerkisins, íslenska lambsins og ullarinnar, tengist beint 
talsmanninum. 
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AÐGERÐAÁÆTLUN 

Áður en að útflutningur á íslenskum sauðfjárafurðum hefst er mikilvægt að hrinda neðangreindu í 
framkvæmd. 

• Viðskiptaáætlun fyrir Markaðsstofu sauðfjárafurða. 
• Skipulagning og ferlar skilgreindir varðandi dreifingu og sölu varanna (fjöldi starfsmanna 

og ábyrgð). 
• Fjárhagsáætlun til markaðs- og kynningarmála skilgreind miðað við markaðsáætlun á 

hverjum markaði. 
• Innri samskipti/samskiptaáætlun – Innri ferlar mótaðir til að tryggja gott upplýsingaflæði 

við þátttakendur verkefnisins. Nauðsynlegt er að talsmenn félagsins þekki vel til 
samskiptaáætlunar félagsins. 

• Vinnuferlar skilgreindir vegna virðiskeðju afurðanna. 
• Frekari kortlagning og arðsemisgreining á útfluttum sauðfjárafurðum (ull og gæra). 
• Betrumbæta skráningu og tölfræði í tengslum við framleiðslu og útflutning á 

sauðfjárafurðum. 
• Stefna um samfélagsábyrgð skilgreind og mælanleg markmið sett til að tryggja árangur 

innleiðingar. 
• Vefsíða vörumerkisins byggð á ítarlegri þarfagreiningu. 
• Innleiða „leitarvélabestun“ og snjallvæðingu vefsíðunnar. 
• Markaðsefni útbúið (myndbönd, viðtöl, talsmenn ofl.). 
• Upplýsingar um tengilið/talsmann í samskiptum/tengslum við fjölmiðla.  
• Verklag skilgreint þegar upp koma erfið mál (krísuástand).  
• Listi yfir alla þátttakendur og tengiliði þeirra og hentugar boðleiðir skilgreindar. 
• Listi yfir alla hagsmunaaðila og tengiliði og hentugar boðleiðir skilgreindar. 
• Kortlagning markaðshlutdeildar á nýjum mörkuðum. 
• Kortlagning helstu samkeppnisaðila á nýjum mörkuðum (helstu keppinautar; styrkleikar 

og veikleikar metnir). 
• Umboðsmenn, heildsalar og dreifiaðilar - Tengsl þeirra við framleiðendur og vöruúrvalið 

sem þeir bjóða. 
• Helstu kaupendur á hverjum markaði kortlagðir (verður að vera í samræmi við ímynd 

varanna). 
• Verðlagsstefna varanna ákvörðuð út frá hverjum markaði fyrir sig. 
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NIÐURSTÖÐUR 

Eftir úrvinnslu þeirra gagna sem höfð voru að leiðarljósi í þessari skýrslu er ljóst að mikil tækifæri 
eru enn ónýtt í útflutningi íslenskra sauðfjárafurða og mörkun skýrrar markaðshillu fyrir þær 
hérlendis og erlendis. Meðalverð á kg á útfluttu fersku hágæðalambakjöti er 1.480 kr. en meðalverð 
á útfluttu frosnu lambakjöti er tvöfalt lægra eða 745 kr. Það felast því mikil tækifæri í því að auka 
verðmæti íslenskra sauðfjárafurða til muna miðað við núverandi framleiðslu með því að senda 
vöruna út ferska og til þeirra markaða þar sem markaðshilla fyrir hágæðavörur er til staðar. Þeir 
markaðir fara jafnframt stækkandi vegna aukinnar eftirspurnar eftir lífrænt ræktuðum mat og 
hágæðaafurðum, einkum í Evrópu og Bandaríkjunum (USDA, 2015). Með því að byggja upp ímynd 
íslenskra sauðfjárafurða á erlendum mörkuðum og til erlendra ferðamanna hérlendis mun það 
einnig skerpa á ímynd afurðanna á heimamarkaði. Vörumerkjavæðing (branding) skiptir þar 
sköpum þar sem vísað er í gæði, uppruna og sérstöðu.  

Í ljósi þess hversu Ísland er vinsæll áfangastaður og hversu mikla jákvæða athygli landið fær um 
þessar mundir erlendis, er núna ákjósanlegur tími til að hefja markaðssetningu á ferskum íslenskum 
sauðfjárafurðum á erlendum mörkuðum. Jafnframt fer kaupendahópur lífrænt ræktaðra 
hágæðavara vaxandi um heim allan. Ennfremur gera nú meðvitaðir og upplýstir neytendur sífellt 
meiri kröfu til þess að fyrirtæki séu ábyrg í sinni framleiðslu og fylgi alþjóðastöðlum hvað varðar 
sjálfbærni og samfélagsábyrgð.  

Það felast sóknarfæri í því að setja Markaðsstofu sauðfjárafurða á laggirnar sem vinni markvisst að 
því að samhæfa starfsemina innanlands og byggja upp grundvöll fyrir markaðsókn á nýjum 
mörkuðum. Samræmd skilaboð og skipulögð sókn undir sama merkinu munu skila markvissari 
árangri og tryggja gæði vörunnar alla leið til neytenda. Áætlaður kostnaður við rekstur 
Markaðsstofu og kynningar íslenskra sauðfjárafurða á erlendum mörkuðum er á bilinu 200-300 
milljónir króna á ári. Með samræmdum aðgerðum undir hatti Markaðstofu sauðfjárafurða væri 
hægt að stuðla að aukinni arðsemi í greininni með því að framleiða hágæðavörur sem seldar verði 
á hærra verði erlendis. Skýr samstaða um framtíðarsýn og samvinna hagsmunaaðila er nauðsynleg 
forsenda árangurs í sameiginlegu markaðs- og kynningarstarfi íslenskra sauðfjárafurða.  
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