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Útdráttur
Við njótum þeirrar gæfu að búa við matarauð sem byggir á dýrmætri frumkvöðuls
hefð sem gengið hefur kynslóða á milli. Tilgangur Matarauðs Íslands er að nýta
matarauðinn okkar sem sóknarfæri til frekari verðmætasköpunar í tengslum
við matarferðaþjónustu, samvinnuverkefni og ímyndaruppbyggingu. Stefna
stjórnvalda og sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna verða höfð að leiðarljósi.
Matarauður Íslands heyrir undir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og hefur
fyrsti fasi verkefnisins fjárveitingar til desember 2021. Ráðstöfunarfé verkefnisins
eru 80 m. kr. á ári í 5 ár.
Ætlunin er að draga Íslendinga og erlenda gesti að hlaðborði íslenskra krása, upp
lýsa um hreinleika þeirra og tefla fram sögu Íslendinga sem birtist í matarmenningu
og hefðum. Matarhefðir, rétt eins og tungumál og trúarbrögð, spegla sérkenni
hverrar þjóðar og eru samofin náttúru og tíðarfari. Þessi hefð í bland við aukna
þekkingu og skapandi hugsun hefur leitt af sér úrval matar á heimsmælikvarða.
Sjávarútvegs- og landbúnaðarvörur eru undirstaða Íslands sem matvælalands og
gegna stóru hlutverki í sjálfbærri þróun.
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Tilgangur Matarauðs Íslands er að nýta
matarauðinn okkar sem sóknarfæri til
frekari verðmætasköpunar

Íslendingar búa við þau skilyrði að geta framleitt gæðavörur í sátt við sjálfbæra þróun en
með sameiginlegu átaki má bæta um betur.

við aukinni gæða- og umhverfisvitund

Hér skiptir máli að neytendur og

neytenda á matvörum. Meiri ásókn er

frumframleiðendur hlusti hvert á

í svæðisbundin matvæli og aukin krafa

annað til að ýta undir þá vöruþróun

er um hreinar og ómengaðar matvörur,

sem markaðurinn kallar eftir. Kokkar og

þar sem rekjanleiki og uppruni er skýr.

veitingamenn gegna mikilvægu hlutverki
sem framvarðasveit íslensks hráefnis og

Íslendinga að því gefnu að hver ferða

Reynsla annarra þjóða sýnir að hægt er

búnaðarframleiðsla í sumum lönd

maður dvelji að meðaltali í 7 daga

að ná verulegum ávinningi þegar stjórn

um dregist saman vegna vatnsskorts og

og borði tvær máltíðir á dag. Hér er

völd styðja uppbyggingu ákveðinna

Það er ekki nóg að maturinn sé góður

má búast við fjölþættum vandamálum

því sóknarfæri fyrir innlenda mat

atvinnugreina. Stefnumiðað starf

heldur þarf umgjörðin og þjónustan

vegna þessa í heiminum. Í ljósi þessa eykst

vælaframleiðslu.

byggða þar sem matvælaframleiðsla og

að spegla gæði hráefnisins þannig

matarferðaþjónusta eru sett í öndvegi,

að upplifunin leiði til frekari kaupa

Íslendingar búa við þau skilyrði að geta

skila auknum tekjum, störfum og styrkja

bæði hérlendis og erlendis. Sjá nánar

framleitt gæðavörur í sátt við sjálfbæra

byggðir.

virðiskeðju matvæla á blaðsíðu 43.

mikilvægi norðurslóða sem matvælaupp
sprettu á komandi árum og áratugum.
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nærsamfélagsneyslu.

Vegna loftslagsbreytinga hefur land-

Allir þurfa að borða, líka erlendu ferða

þróun en með sameiginlegu átaki má

mennirnir sem sækja Ísland heim.

bæta um betur. Orðræða um íslensk

Mikilvægt er að horfa á virðiskeðju

Ef tvær milljónir erlendra ferða

matvæli þarf að hverfast meira um

matvæla þar sem gæði hráefnisins er

manna koma árlega til Íslands bæt

stolt og þekkingu. Verð og gæði þurfa

undirstaðan en ánægja og upplifun

ast daglega 77.000 máltíðir við neyslu

að haldast í hendur og bregðast þarf

neytenda ráða eftirspurn.

Matvæli…
Efnahagsleg, umhverfisleg,
líkamleg og félagsleg áhrif.

S

jávarútvegs- og landbúnaðarvörur eru undirstaða Íslands sem matvæla
lands og gegna stóru hlutverki í sjálfbærri þróun. Án matar væri ekkert
líf og eigum við bændum og sjómönnum mikið að þakka sem brauð

fæða þjóðina. Það er áhyggjuefni að um litla nýliðun er að ræða innan bænda
stéttarinnar á Íslandi og störfum í sjávarútvegi og fiskvinnslu fækkar vegna auk
innar sjálfvirkni sem dregur úr atvinnutækifærum víða um land.
Til að bregðast við þessari þróun er mikilvægt að nýta sóknarfæri sem skapast í
kringum matarferðaþjónustu og vöruþróun matvæla og hliðarafurða. Þörf er
á markvissri kynningarstefnu sem hefur það að markmiði að skapa áhuga á
og eftirspurn eftir íslensku hráefni. Það þarf að efla samfélagsvitund um þá

Matur er mikilvægur miðill í
mannlegum samskiptum.

sérstöðu til matvælaframleiðslu sem við búum við, þekkingu á matararfleifð
okkar og um tækifæri til framtíðar. Að byggja upp áfangastað sem ætlar sér sess
sem eftirsóttur mataráfangastaður innan Evrópu krefst öflugrar samvinnu og
samtakamáttar til að slagkraftur skilaboðanna verði sterkur.
Matur er mikilvægur miðill í mannlegum samskiptum. Matarhefðir, rétt eins og
tungumál og trúarbrögð, spegla sérkenni hverrar þjóðar og eru samofin náttúru
og tíðarfari. Íslendingar búa við skilyrði til að framleiða gæðamatvæli í sátt við
sjálfbæra þróun og mikilvægi norðurslóða sem matvælauppsprettu mun aukast á
komandi árum og áratugum.
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LandbúnaÐarframleiÐsla verÐur
aÐ aukast um 60% á heimsvísu til
aÐ fæÐa jarÐarbúa áriÐ 2050
Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna (FAO) telur að land

gríðarlega hratt í heiminum.1 Þessi þróun á framboði matvæla mun án efa hafa

búnaðarframleiðslan verði að aukast um 60% á heimsvísu til að fæða jarðar-

áhrif á neysluhegðun margra þjóða.

búa árið 2050. Það er því mikilvægt að hlúa að þeim skilyrðum og auðlindum
sem Íslendingar búa við. Matvælaframleiðsluhagkerfið er margslungið og

Eftirspurn eftir heilnæmum eða lífrænt ræktuðum matvælum eykst jafnt og þétt

þarf m.a. að huga að frjósemi jarðvegs, líffræðilegum fjölbreytileika, nýtingu

og speglar áhuga um breytta lífshætti og lífsstíl. Aukin gæða- og umhverfisvitund

vatnsauðlinda, nýtingu hráefna sem og nýliðunar innan bændastéttarinnar. Til

neytenda kallar enn fremur á meiri eftirspurn eftir gæðasvottuðum matvælum,

að stemma stigu við minnkandi fæðuframboð hafa vísindamenn byrjað að þróa

bæði hér heima og erlendis. Breytt eftirspurn kallar á breyttar áherslur varðandi

matvæli á tilraunastofum eins og mjólk án kúa, kjöt án dýra og ost án mjólkur.

þjónustu, vöruþróun og markaðssetningu.

Villtur fiskur í sjó og vötnum er takmörkuð auðlind og því hefur fiskeldi vaxið
1

7

Fish Farming Continues to Grow as World Fisheries Stagnate http://www.worldwatch.org/node/5444

Matarauðurinn og atvinnutækifæri á landsbyggðinni
Uppbygging fjölbreyttra atvinnutækifæra á landsbyggðinni er grunnur að byggða

Árið 2017 lögðu stjórnvöld til sérstakan nýliðunarstyrk til að efla landbúnaðar

festu framtíðarinnar. Þegar talað er um hagræðingu meðal bænda og fiskiðnaðar

greinina en þróunin sýnir að margir bændur eru farnir að blanda búskap með

er mikilvægt að umræðan fari saman við kröfu um byggðafestu og atvinnuöryggi.

ferðaþjónustu eða fara jafnvel alveg í ferðaþjónustuna.

Það er svo komið að yfir 95% af sjávarafurðum eru seldar á alþjóðamörkuðum
en landbúnaðurinn selur um 90% afurða á innanlandsmarkað. Umgjörð og

Samkvæmt greiningardeild Arion banka2 kemur fram að þrátt fyrir minnkandi

rekstrarumhverfi greinanna endurspegla þennan grundvallarmun.

hlutdeild matvælagreina í vergri landsframleiðslu og fækkun starfa þá minnkaði
virðisaukinn ekki í takt við það. Verðmætasköpun í landbúnaði og úrvinnslu

Þróunin hefur sýnt að færri hafa atvinnu af landbúnaði nú en áður og í sjávar

greinum hafa aukist og skapaði landbúnaðurinn 88% meiri verðmæti árið 2015

útvegi eru fiskvinnslur að verða tæknilega þróaðri með minnkandi þörf fyrir

en 1997.

mannafla. Bændur og sjómenn eru um 4% af vinnuafli þjóðarinnar. Þeir brauð
fæða okkur og fyrir það eigum við að vera þakklát. Án næringar verður enginn
vöxtur og þroski og án matar væri ekkert líf.

8

2

Íslensk matvælaframleiðsla https://www.arionbanki.is/markadir/greiningardeild/greiningardeild-allar-frettir/2016/08/18/Islenskmatvaelaframleidsla/

Miklir hagsmunir liggja í því að byggja upp orðspor og eftirspurn eftir íslenskum
matvælum. Aukin verðmætasköpun gegnum framleiðslu og þjónustu á sviði mat
væla getur orðið byggðalögum um allt land drifkraftur til sóknar. Styrking innviða
er snúa að matarferðaþjónustu og matvælaframleiðslu er mikilvægur liður í verk
efnum Matarauðs Íslands. Þjónusta og gæði þurfa að fylgjast að við markaðs
setningu og innviðir þurfa að vera tilbúnir til að standa undir fyrirheit og vænt
ingar.
Ferðamálastofa hefur hrint af stað áfangastaðaáætlun (Destination Management
Plan) og ráðið verkefnastjóra sem starfa innan verksviðs markaðsstofa landshluta.
Um er að ræða áætlun um skipulag, þróun og markaðssetningu svæða, þar á
meðal er kortlagning á veitingum, afþreyingu og skipulagning upplýsingaveitu til
ferðamanna. Innan þessa ramma ætti matarferðaþjónusta að falla.

Sérstaða og hreinleiki íslenskra afurða
Sérstaða og hreinleiki íslensks hráefnis leggur grunn að ímynd Íslands sem
matvælalands. Þessu viljum við trúa. Til að staðfesta það er nauðsynlegt
að haldbær og uppfærð gögn séu til staðar til að viðhalda trausti og heil
indum í viðskiptum og trúverðugri markaðssetningu. Við búum að hreinu
vatni, lítilli loftmengun og höfum aðg ang að endurnýjanlegri orku þar sem
Íslendingar eru brautryðjendur á heimsvísu. Við erum með ómengaðan jarðveg
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Sérstaða og hreinleiki íslensks
hráefnis leggur grunn að ímynd
Íslands sem matvælalands

og það er minna um plöntu- og dýrasjúkdóma en víðast hvar annars staðar.
Notkun sýklalyfja í búvöruframleiðslu er með minnsta móti3 en það ásamt
aðhaldsaðgerðum til að draga úr útbreiðslu sýklalyfjaónæmra baktería eins og
kampýlóbakter og salmonellu hérlendis hafa tryggt betra öryggi neytenda gegn
sýkingum þessara sýkla í fæðu.4 Á undanförnum árum hefur algengi salmonelluog kampýlóbaktersýkinga hjá mönnum verið lægra hér á landi en í flestum
nálægum löndum og var svo einnig á árinu 2016. Vaxtahvetjandi hormón í
búfénaði er bannað á Íslandi eins og annars staðar í Evrópu. Þá er notkun
áburðar og eiturefna með minnsta móti og við notum ekki geislun til að auka
geymsluþol matvæla. Við Ísland eru eingöngu stundaðar sjálfbærar veiðar og
er mikil vinna lögð í það að fiskistofnar og umhverfi hafsins geti áfram verið
uppspretta hagsældar í landinu.

Notkun sýklaly fja í
búv öruframleiðslu
er með minnsta móti

Ísland er níunda sjálfbærasta landið í heimi í úttekt SDSN SDG Index5 (Sustainable
Development Solutions Network- Sustainable Development Goal).6 Samkvæmt
þeim lista erum við þó eftirbátar annarra norðurlandaþjóða. Við búum við skilyrði
til að rækta hágæða matvæli í sátt við sjálfbærni en við gætum nýtt þessi skilyrði
í meira mæli en gert er.

10

3

European Medicines Agency 2017. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2016/10/WC500214217.pdf

4

Læknablaðið, Innflutt fersk matvæli og sýkingaráhætta 2015

5

https://www.landlaeknir.is/smit-og-sottvarnir/smitsjukdomar/sjukdomur/item13100/Salmonella

6

SDG Index and Dashboards 2016

Sjálfbærni er hinn rauði þráður framtíðarinnar
Sjálfbær þróun er skilgreind svo að þörfum samtímans er fullnægt án þess að
skerða möguleika komandi kynslóðar til að fullnægja sínum þörfum. Í því felst
verndun umhverfis, notkun hreinna orkugjafa, aukin atvinnutækifæri, áhersla á
menningarleg gildi og hefðir, friður, öryggi og efnahagsleglegur vöxtur. Sjálfbærni í
matvælageiranum er skilgreind þannig að framleiðsla og neysla matvæla stuðli að
heilbrigði jarðarbúa og þess umhverfis sem við lifum í, nú og til framtíðar.7
Frumframleiðendur gegna mikilvægu hlutverki í möguleikum samfélags til sjálf
bærni og framþróunar. Með aukinni kröfu um sjálfbærni er mikilvægt að huga að
rekstrarumhverfi þeirra og aðgerðum sem geta haft áhrif á náttúrulegt vistkerfi.
Framleiðsla og neysla á staðbundnum matvælum getur aukið sjálfbærni í virðis
keðju matvæla.8 Þar með er þó ekki tryggt að neikvæð áhrif séu sjálfkrafa minni,
en styttri dreifileiðir minnka þó sótspor og bein tenging milli framleiðenda og
neytenda eflir gagnkvæman skilning. Auk þess styður staðbundin framleiðsla bú
skap sem er smærri í sniðum og opnar tækifæri á fjölbreyttari ræktun og matar
tengdri þjónustu. Markmið búvörusamninga 2017-2026 er einmitt að efla íslenskan
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7

Skilgreining John Turenne http://sustainablefoodsystems.com/what-we-do-2/what-is-sustainable-food/

8

https://umhverfisfrettir.is/2017/03/24/matvaelaframleidsla-a-islandi-moguleikar-og-takmarkanir/

Framleiðsla og neysla á staðbundnum
matvælum getur aukið sjálfbærni í
virðiskeðju matvæla

Þriðjungur þess matar sem er framleiddur er
hent samkvæmt Matvælastofnun Sameinuðu
þjóðanna

menn. Þetta er í anda Slow Food11

losun koldíoxíðígilda í heiminum á ári

hreyfingarinnar sem berst fyrir fram

megi rekja til matarsóunar. Hér á landi

leiðslu og neyslu hreinna matvæla og

er vaxandi vakning um matarsóun

aukinni vitund um varðveislu matar

og má nálgast upplýsingar á vef um

menningar, mikilvægi smáframleið

hverfisstofnunar um matarsóun.12

enda, sanngirni í viðskiptum og líf
fræðilegum fjölbreytileika.

landbúnað og skapa sem fjölbreyttust

þess að aðlagast loftslagsbreytingum,

sóknarfæri þar sem lögð er áhersla á

veðurhamförum, þurrki, flóðum og

lifræna framleiðslu, velferð dýra9, um

öðrum hamförum og bæta gæði lands

Þriðjungur þess matar sem er fram

fyrir því að tryggja framboð á góðum

hverfisvernd og sjálfbæra landnýtingu.

og jarðvegs.10

leiddur er hent samkvæmt Mat

matvælum, bæta neysluvenjur sem

vælastofnun Sameinuðu þjóðanna

stuðla að bættri heilsu og að þróa

Innan norrænu ráðherranefndarinnar
er nefnd (MR-FJLS)13 sem beitir sér

Eitt af heimsmarkmiðum Sameinuðu

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

(FAO) eða um 1.3 milljarðar tonna

tækifæri sem leynast í norrænu hrá

þjóðanna er að eigi síðar en árið 2030

leggja ennfremur áherslu á ábyrga

af mat á hverju ári í heiminum.

efni og matarmenningu. Forsætis

verði sjálfbært fyrirkomulag í matvæla

neyslu með minni matarsóun, sjálf

Samkvæmt skýrslu Matvæla– og

ráðherrar Norðurlandanna hafa unnið

framleiðslu tryggt og viðnámsþolnir

bæru verklagi við opinber innkaup

landbúnaðarstofnunar Sameinuðu

að n
 orrænum lausnum sem geta

starfshættir í landbúnaði iðkaðir.

og upplýstu samfélagi um sjálfbæra

þjóðanna er áætlað að um 3.3 Pg af

orðið heimsbyggðinni til fyrirmyndar.

Áætlanir fela í sér aðgerðir sem auka

þróun. Þar er einnig lögð áhersla á

framleiðni og framleiðslu, stuðla að

eflingu staðbundinnar menningar

viðhaldi vistkerfa, sem efla getu til

og framleiðslu í tengslum við ferða

11

Megin markmið Slow Food https://www.slowfood.is

12 Matarsóun http://www.matarsoun.is/default.aspx?pageid=26d48a16-0248-11e6-b096-00505695691b
13 Norræna ráðherranefndin http://www.norden.org/is/norraena-radherranefndin/radherranefndir/norraena-radherranefndin9

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega--og-nyskopunarraduneyti/nr/0752-2017

10 Félag sameinuðu þjóðanna http://un.is/heimsmarkmidin

12

um-fiskveidar-og-fiskeldi-landbunad-matvaeli-og-skograekt-mr-fjls/um-norraenu-radherranefndina-um-fiskveidar-og-fiskeldilandbunad-matvaeli-og-skograekt-mr-fjls

fyrsta samfélagiÐ í evrópu sem hlaut
earth check umhverfisvottun
Þar á meðal er verkefni um matvælastefnu14 sem á að hvetja neytendur til að

á landbúnað, sjávarútveg og matvælavinnslu. Þá hafa íslensk sveitafélög mörg

velja matvæli sem ræktuð eru við sjálfbær skilyrði og byggja meðal annars á

hver unnið langtímaáætlanir um sjálfbæra þróun innan sinna byggðalaga.

hugmyndafræði nýnorrænnar matargerðar.

Bæði Reykjavíkurborg15 og íslenska ríkið fylgja grænum skrefum í opinberum
rekstri16 og hefur Reykjavíkurborg hafið vinnu við sérstaka matarstefnu. Í skýrslu

Árið 2015 fól ríkisstjórn Íslands sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að

Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands (2017)17 er lögð áhersla á kolefnisjöfnun í

marka stefnu um eflingu lífhagkerfisins á Íslandi. Markmið þeirrar vinnu var að

ríkisrekstri og að efla verkefni sem stuðla að minni matarsóun.

leita leiða til að styðja við sjálfbæra þróun og uppbyggingu atvinnulífs, þvert
15 Loftslagsstefna Reykjavíkurborgar http://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_borgarstjornarfundur/drog_ad_loftslagsstefnu_
reykjavikurborgar.pdf
14 Norrænt verkefni um matvælastefnu http://www.norden.org/is/thema/nordic-solutions-to-global-challenges/norraent-verkefni-ummatvaelastefnu
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16 Græn skref í ríkisrekstri http://graenskref.is/um-verkefnidh
17

Efling Græns Hagkerfis á Íslandi, Sjálfbær hagsæld – samfélag til fyrirmyndar. https://www.althingi.is/pdf/Graent_hagkerfi.pdf

Á Íslandi eru margar áhugaverðar tengingar milli ferðaþjónustu, sjálfbærni og
matvæli. Sem dæmi má taka að það eru tveir UNESCO Global Geoparks; Reykja
nes og Katla Geopark. Þeir eru hluti af samvinnuverkefni sem ber heitið Geo
Food og er áhugavert tækifæri í markaðssetningu. Þá er Snæfellsnesið fyrsta
samfélagið í Evrópu sem hlaut Earth Check umhverfisvottun. Vottunin byggir
á sjálfbæru samfélagi með áherslu á ferðaþjónustu. Djúpavogshreppur er
fyrstur til að fá Cittaslow vottun þar sem meðal annars er lögð áhersla á verndun
staðbundinnar framleiðslu og hvatningar til að neyta hennar.

Loftlagsbreytingar og matvælaframleiðsla
Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur 2017 og ríkisstjórnar
Bjarna Benediktssonar 2017 kemur meðal annars fram að leiðarljósið í land
búnaðarstefnu sé hreinn landbúnaður, þegar litið er til afurða og umhverfis, og
minni kolefnislosunar.
Í skýrslu á vegum umhverfisráðuneytisins í október 2017 kemur fram að losun
gróðurhúsalofttegunda í landbúnaði komi einkum til vegna meltingar jórtur
dýra, búfjáráburðar, túnræktar og annarrar landnýtingar. Bætt nýting búfjár

Bætt nýting búfjáráburðar, bætt
fóðurgjöf og metangasnýting minnka
kolefnislosun í landbúnaði

14

áburðar, bætt fóðurgjöf og metangasnýting eru leiðir sem geta skilað árangri.
Þar segir ennfremur „Það er ákveðið tæknilegt þak á möguleikum til minnkunar á
útblæstri svo framarlega sem ekki er hreinlega dregið úr framleiðslu.

Hafa verður í huga að samdráttur í framleiðslu skilar engum árangri í heildarmyndinni
nema neyslan dragist saman líka. Ef neysla helst óbreytt þá er einungis verið að
flytja útblástur á milli landa.“18 Losun koltvísýrings í landbúnaði árið 2016 var 750
tonn og hefur losun frá geiranum haldist nokkuð stöðug eða um 16% af heildarlosun.
Aðgerðir í sjávarútvegi miða að því að losun verði 40% minni árið 2030 miðað við
1990. Sjávarútvegur var ábyrgur fyrir um 10% af heildarútstreymi Íslands árið 2014 en
var 22% árið 1990.19
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur lagt til 10 milljónir í greiningu á losun
gróðurhúsalofttegunda frá fimm býlum á landinu. Tilgangur verkefnisins er að
meta umfang losunar gróðurhúsalofttegunda og benda á leiðir til að draga úr
losun í íslenskum landbúnaði.

Matur og heilbrigði
Eftirspurn eftir heilnæmum eða lífrænt ræktuðum matvælum eykst jafnt og þétt
og speglar áhuga um breytta lífshætti og lífstíl. Aukin gæða- og umhverfisvitund
neytenda eykur eftirspurn eftir rekjanlegum og vottuðum matvælum, bæði hér
heima og erlendis. Breytt eftirspurn kallar á breyttar áherslur varðandi þjónustu,

Eftirspurn eftir lífrænt
ræktu Ðum matvælum eykst
jafnt og Þétt
15

vöruþróun og markaðssetningu.
18 Milljón Tonn, sviðsmynd til 2030. Sigurður I. Friðleifsson
19 Ísland og loftsslagsmál 2017 https://www.stjornarradid.is/media/umhverfisraduneyti-media/media/pdf_skrar/island_og_loftslagsmal_
hhi_feb_2017.pdf

Áhrif mataræðis á þróun lífstílssjúkdóma er
löngu staðfest
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og grænmeti og milli manna og dýra

til Íslands. Hér mun reyna á virka

(súnubakteríur)20

upplýsingagjöf til neytenda og pólitískri
leiðsögn um eftirlit og vöktun, bæði á

Í skýrslu Food Control Consultants21

innfluttum sem innlendum matvörum.

sem unnin var fyrir félag atvinnu-

Starfshópur heilbrigðisráðherra

Áhrif mataræðis á þróun lífstílssjúk

sem gæta velferðar á þessum svið

rekanda kemur hins vegar fram að ekki

2017 lagði einmitt fram tillögur um að

dóma eins og offitu, sykursýki II og

um, að vinna saman. Útbreiðsla

virðist hægt að fullyrða að innflutningur

efla eftirlit með sýklalyfjaónæmum

hjarta og- æðasjúkdóma er löngu

sýklalyfjaónæmis er dæmi um heil

á fersku kjöti, ferskum eggjum eða

bakteríum í erlendum og innlendum

staðfest. Vandamálið er svo stórt að

brigðisógn þar sem samspil þessara

vörum úr ógerilseyddri mjólk muni hafa

matvælum.22

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin og Norr

þriggja þátta kemur berlega fram.

áhrif á útbreiðslu lyfjaþolinna baktería

æna ráðherranefndin hafa nefnt líf

Talið er að 700.000 einstaklingar

því slíkar bakteríu berast líka með

Framboð og aðgengi að nægri fæðu

stílssjúkdóma sem helstu áskorun

á heimsvísu deyji árlega af völdum

ferðamönnum.

(fæðuöryggi) og öryggi matvæla til

þjóða. Heilbrigðismál eru einn stærsti

sýklalyfjaónæmra baktería og verði

útgjaldaliður ríkissjóðs og fer stærst

ekkert að gert geti sú tala farið upp

Þann 14. nóvember 2017 dæmdi EFTA-

þjóð miklu máli. Markmið íslenskra

ur hluti þeirra í að meðhöndla lífstíls

í um milljónir einstaklinga árið 2050.

dómstóllinn að íslenskum stjórnvöldum

stjórnvalda er að nægar birgðir séu

tengda sjúkdóma.

Norrænt samstarf um One Health

er óheimilt að banna innflutning

til af heilnæmum mat og ómenguðu

hefur verið eitt af viðfangsefnum

á fersku kjöti, eggjum og afurðum

neysluvatni í að minnsta kosti sex

Alþjóðlega hreyfingin ”One Health”

Norðurlandaráðs. Í skýrslu starfshóps

úr ógerilsneyddri mjólk frá Evrópu

mánuði hér á landi.23

bendir á nauðsyn þess að horfa á

um aðgerðir til að draga úr útbreiðslu

heilbrigði út frá samspili manna,

sýklalyfjaónæmra baktería kemur

búfjár og umhverfis. Til að vel sé

fram að dreifing sýklalyfjaónæmra

að forvörnum staðið þurfa stéttir,

baktería geti m.a. borist með kjöti

neyslu (matvælaöryggi) skipta hverja

20 Greinargerð starfshóps um aðgerðir til að draga úr útbreiðslu sýklalyfjaónæmra baktería á Íslandi http://bit.ly/2eJVU0n
21

Innflutningur búvöru og heilbrigði manna og dýra http://www.atvinnurekendur.is/media/innflutningur-heilbrigdi-skyrsla.pdf

22 Sýklalyfjanotkun og sýklalyfjanæmi baktería í mönnum og dýrum 2016 http://bit.ly/2fE4X03
23 Fæðuöryggi http://www.althingi.is/altext/146/s/0587.html

breytt eftirspurn kallar á breyttar
áherslur varÐandi upprunamerkingar
og viÐurkennda gæÐavottun
Ódýr matur getur verið dýr blekking
Það er eðlilegt að neytendur kalli eftir lægra verði á vörum og þjónustu og stjórnvöld

neytendur skiljum hvað liggur að baki matvælaverðs. Sjálfbær og lífræn ræktun

eftir meiri hagkvæmni í rekstri, en hafa ber í huga að matur sem er framleiddur

horfa til þátta eins og umhverfismengunar, dýravelferðar og þess að framleiða

við sjálfbær skilyrði er jafnan dýrari en verksmiðjuframleiddur matur, nema til komi

næringarrík hráefni.

niðurgreiðsla frá því landi sem maturinn er framleiddur í.
Á Íslandi hafa verið veittir styrkir til þeirra bænda sem lagt hafa ákveðinn
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Ódýr iðnaðarframleiddur matur getur innihaldið ýmis efni sem eru ekki góð fyrir

hluta ræktarlands síns undir lífræna ræktun. Árið 2017 var ákveðið að setja meira

heilsuna. Þannig getur ódýr matur verið dýr blekking. Það er mikilvægt að við

fjármagn í að styrkja lífræna ræktun en fáir sóttu um.

Matarfrumkvöðlar, nýsköpun og framþróun
Íslendingar búa almennt yfir kraftmikilli frumkvöðlahugsun en það eru samvinna
og þekkingaryfirfærsla sem eru bestu drifkraftar nýsköpunar og framþróunar.
Gróska er í nýsköpun og frumkvöðlastarfi á sviði matvæla á Íslandi. Hægt er að
auka umtalsvert verðmæti afurða með betri nýtingu, réttum pakkningum, gæða
vottunum, rekjanleika og markvissum markaðsaðgerðum. Árið 2017 stofnuðu Bænda
samtök á Norðurlöndum Emblu-verðlaun þar sem veitt eru verðlaun fyrir margvís
lega þætti sem snerta matvælaframleiðslu. Ísland mun hýsa keppnina árið 2019.
Nýsköpun úr hliðarafurðum og nýting hráefna eru mikilvægur hlekkur í virðiskeðju
matvælaiðnaðarins. Matvæli, drykkir, fæðubótarefni, snyrtivörur, plástrar og
margt fleira eru afrakstur frumkvöðlastarfs innan matvælageirans. Stuðningur hins
opinbera og atvinnulífsins er matarfrumkvöðlum dýrmætur. Norræna lífhagkerfið
(NordBio) er verkefni unnið í samstarfi fimm norrænna ráðherranefnda og var
unnið á árunum 2014-2016. Markmið NordBio er að gera Norðurlöndin leiðandi
í sjálfbærri framleiðslu og nýtingu lífauðlinda í því skyni að draga úr sóun og efla
nýsköpun, grænt atvinnulíf og byggðaþróun.
Matís ohf. hefur stutt við matarfrumkvöðla og nýsköpun frá stofnun þess árið
2007. Stofnunin kom m.a. að uppbyggingu matarsmiðja víðs vegar um land fyrir
matarfrumkvöðla. Nú rekur Matís eina matarsmiðju á höfuðborgarsvæðinu þar
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Breytt eftirspurn kallar á breyttar
áherslur varÐandi upprunamerkingar
og viÐurkennda gæÐavottun

Auka þarf vitund íslenskra fjárfesta um virði
þess að fjárfesta í matvæla
fram
leiðslu og
matar
frumkvöðlum, en mikil áhersla hefur
verið á tæknigeirann hingað til.

framleiðslu matar með áherslu á heil

kvöðla og efla tengslanet þeirra og

næmt hráefni og sjálfbæra þróun.

árið 2016 var Landbúnaðarklasinn
stofnaður sem hefur m.a. að mark
miði að styðja við matarfrumkvöðla í
landbúnaði.

Viðhorf ferðamanna til
matar og drykkjar á Íslandi
Matur er öflugt markaðsafl í ferða

Viðskiptahraðlar eru í auknum mæli

þjónustu. Náttúra, menning, hrein orka

sem frumkvöðlar hafa aðgang að sér

matvælaiðnaði í Evrópu með nýsköpun

farnir að horfa til matarfrumkvöðla

og kröftugt mannlíf eru auðlindir sem

fræðiþekkingu, en aðrir rekstraraðilar

og ýta undir frumkvöðlastarf með

og nýsköpunar í matvælageiranum. Í

hafa aðdráttarafl og hefur Ísland allt til

hafa komið að opnun nýrra matar

því að styðja við fyrirtæki og bæta

atvinnulífinu eru ennfremur fyrirtæki

að bera til að samþætta þetta fernt í

smiðja vítt og breytt um landið. Þá

þjálfun í matvælafræðum og tengd

sem styrkja matarfrumkvöðla en

matarferðaþjónustu.

eru Matís þátttakendur í Economusée

um greinum. Þá er Matís ásamt Sam

mættu vera fleiri.

sem styður handverksmenn sem

tökum iðnaðarins, Háskóla Íslands

byggja m.a. á arfleifð og menningu.

og Nýsköpunarmiðstöðinni aðilar

Auka þarf vitund íslenskra fjárfesta

uppbyggingu og markaðssetningu

Matarhandverk á þar heima eins og

að Ecotrophelia Europe.24 Það er

um virði þess að fjárfesta í matvæla

virka sem seglar á ferðamenn sem

annað handverk. Stofnunin er einnig

alþjóðleg keppni um nýsköpun í

framleiðslu og matarfrumkvöðlum,

sækjast eftir upplifun. Matur og

þátttakandi í í EIT-food verkefni

sjálfbærri matvælaframleiðslu.

en mikil áhersla hefur verið á

matarvenjur þjóða endurspegla

tæknigeirann hingað til. Hreyfingin

menningu og sögu íbúa og

Slow Money hefur talað fyrir því að

náttúrunnar sem þeir búa við.

fjármagnseigendur noti minnst 1% af

Matarmenning er því mikilvægur partur

fjármunum sínum til að byggja upp

af ímynd landssvæða.

(Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu).
Tilgangur verkefnisins er að umbylta

Sjávarklasinn hefur gegnt mikilvægu

24 Frétt um Woody Tasch stofnanda Slow Money https://bbl.is/frettir/frettir/langtima-fjarfesting-i-matvaelaframleidslu-ogfrumkvodlastarfi%C2%AD/16968/
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hlutverki við að fóstra matarfrum

Aðgerðir sem styrkja svæðisbundna

aÐ mati erlendra ferÐamanna mætti
efla fjölbreytileika veitingastaÐa
úti á landi
Matur hefur alltaf verið stór hluti af upplifun ferðamanna, en að ferðast gagngert

fram sérstöðu síns héraðs í mat og drykk þar sem þjónustan byggir á þekkingu á

til að upplifa matarmenningu er vaxandi angi ferðamennsku.

hráefnisöflun úr nærsamfélaginu.26

Að mati erlendra ferðamanna mætti efla fjölbreytileika veitingastaða úti á landi.

Í könnun Ferðamálastofu27 kemur í ljós að ánægja erlendra ferðamanna með gæði

Reykjavík sker sig vissulega úr að því leyti að þar er ógrynni góðra og fjölbreyttra

og þjónustu veitingastaða á Íslandi er ágæt en dvínar yfir sumartímann. Ástæða þess

veitingastaða með heimsklassa matreiðslumenn og Michelin stjörnu veitingastað.

er ekki tilgreind en miðað við svör frá árunum 2011-2012 þegar svarendur voru

Flestir ferðamenn segjast hafa borða á veitingastað í Reykjavík25 og voru nokkuð

spurðir að því hvað þyrfti að gera til að þeir yrðu líklegri til að mæla með landinu

ánægðir með þá reynslu sína en ekki er kunnugt um sértækar kannanir í hverjum

var m.a betra verðlag á mat og drykk oft nefnt.28

landshluta fyrir sig. Hér er tækifæri fyrir veitingastaði t.d. úti á landi að tefla
26 Ferðamálastofa, erlendir ferðamenn á Íslandi sumar 2016 http://bit.ly/2x9mcRb
27 Ferðamálastofa, erlendir ferðamenn á Íslandi http://maskina.is/maelabord/fms/
25 Erlendir ferðamenn í Reykjavík 2016 http://reykjavik.is/sites/default/files/erlendir_ferdamenn_i_rvik_2016.pdf
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28 Ferðamálastofa, könnun meðal erlendra ferðamanna á íslandi veturinn 2011/2012 http://bit.ly/2D9GMRJ

Landamærakönnun Ferðamálastofu
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Vetur 2011/2012

Vetur 2013/2014

Sumar 2014

Vetur 2015/2016

Sumar 2016

Í viðhorfskönnun sem Íslandsstofa gerði í Danmörku, Frakklandi, Þýskalandi og

skoðun. Skyr og ull fylgdu í kjölfarið. 76,5% sögðust vilja kynnast sögu og menn

Bretlandi árið 2017 var spurt um hvað kæmi upp í hugann þegar Ísland væri

ingu þjóða sem þau heimsækja sem ýtir m.a. undi mikilvægi vel útfærðrar

nefnt. Niðurstöður má sjá í grafinu á næstu blaðsíðu. Sömuleiðis var spurt

markaðssetningar á matarmenningu og matarsögu íslendinga. Auka þarf slag

um hvaða vara, þjónusta eða vörumerki kæmi helst upp í hugann í tengslum

kraft í markaðssetningu á matarmenningu og staðbundinni matarupplifun bæði

við Ísland þá var fiskurinn oftast nefndur af þeim 54% sem höfðu einhverja

innanlands og erlendis. Sömuleiðis hefur verið rætt um að nota eitt vörumerki

Viðhorfskönnun Íslandsstofu (n=5085)

Apríl 2015

Janúar 2017

Apríl 2015

Janúar 2017

Þeir sem nefndu
Food/drink/culture

2,3%
1,8%
1,4%

1,7%

1,4%

1,7%

1,8%

8,3%
6,6%

7,4%

8,4%

9,2%

6,8%

1,0%

Danmörk

Frakkland

Þýskaland

Bretland

Danmörk

Frakkland

Bretland

fyrir íslensk matvæli sem hyggja á útflutning. Þó þessu verkefni sé í upphafi

Hér á Íslandi hefur verið erfitt að henda reiður á þessar tölur. Erfitt er að

ekki ætlað að stuðla með beinum hætti að útflutningi þá má ætla að fólk sem

meta rauneyðslu ferðamanna í mat og drykk en samkvæmt rannsóknarsetri

hrífst af íslensku hráefni og matargerð kalli eftir því í sínu heimalandi. Skyrið er

verslunarinnar29 sem reiknar eyðslu út frá kortaveltu þá eyddu ferðamenn

sennilega þekktasta dæmið. World Food Travel Association hefur reiknað út að

rúmlega 32 milljörðum kr. árið 2016 í veitingaþjónustu sem er 12% af

matur og drykkur vegi 25% af heildarútgjaldaliðum ferðamanna.
29 Rannsóknarsetur verslunar http://bit.ly/2Cddogl
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Þýskaland

Talsverðir hagsmunir eru í húfi að byggja upp
orðspor og eftirspurn eftir svæðisbundnum
mat og drykk um land allt.
heildarkortaveltu. Í skýrslu Íslands
banka 30 kemur fram að af

Matarferðaþjónusta.
Aðgengi og upplifun

framleiða, dreifa og selja matvöru og

tengslum við matarauðinn okkar. Þróun

afurðir. World Food Travel Association

og markaðssetning þurfa að haldast í

hefur skilgreint matarferðamennsku

hendur.

þannig: „Að leita uppi og njóta matar
og drykkjar, bæði nær og fjær, sem

Áfangastaðir sem hafa byggt upp matar

skapa eftirminnilega upplifun“. Þetta

ferðaþjónustu nefna ýmsa ávinninga

gildir um erlenda gesti sem og heima

eins og aukin atvinnutækifæri og upp

menn.31

byggingu í héraði, lengingu ferða
mannatímabils og auknar tekjur bæði

heildareyðslu fari 10% í veitinga
staði. Þess er getið að verð á

Á síðustu árum hefur matarferða

Talsverðir hagsmunir eru í húfi að

vegna neyslu innanlands og eftirspurnar

veitingastöðum var 44% hærra en

þjónusta víða um heim vaxið hratt

byggja upp orðspor og eftirspurn eftir

erlendis. Þá stuðlar matarferðaþjónusta

að meðaltali í aðildarríkjum ESB árið

og vakning orðið um sælkera matar

svæðisbundnum mat og drykk um land

að varðveislu matarmenningararf

2015. Hér er þörf á betri gagnaöflun

gerðarlist, svæðisbundin matvæli

allt. Samhæfa þarf skilaboðin og styrkja

leifðar. 32

svo hægt sé að átta sig á hagrænu

og menningu. Matarferðaþjónusta

svæðisbundna þekkingu með það að

umfangi ferðamanna í tengslum við

gegnir mikilvægu hlutverki í hvernig

markmiði að efla umbætur og vöru

Í kringum 2007 kynntu Norðurlöndin

matarauðinnn.

neytandi upplifir svæðið og byggir á

þróun sem skila sér í auknum tekjum

til leiks svokallað nýnorrænt eldhús.

vöruþróun á sviði matvæla í sam

og atvinnutækifærum um land allt í

Hugtakið er meðal annars notað til að

starfi ferðaþjónustu og þeirra sem
31
30 Íslensk ferðaþjónusta, mars 2017 https://www.islandsbanki.is/library/Skrar/Fyrirtaeki/Islensk-ferdathjonustaskyrsla2017-LQ.PDF
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World Food Travel Association https://www.worldfoodtravel.org/cpages/what-is-food-tourism

32 Bragbættar minningar Matarferðaþjónusta á Íslandi. BS ritgerð http://bit.ly/2gKKUAv

kynna heiminum fyrir norrænni hug

ferðaþjónustu. Í skilningi Matarauðs

myndafræði og stíl sem vísar í hreinleika,

Íslands snýst matarferðaþjónusta bæði

ferskleika og einfaldleika sem endur

um Íslendinga og erlenda ferðamenn.

spegla árstíðirnar og þau hráefni sem
vaxa við framúrskarandi skilyrði.

Í bókinni Culinary Tourism in West

Matarferðaþjónusta felur í sér upplifun. Dregin
eru fram hráefni og framleiðsluaðferðir sem
tíðast á svæðinu og skapa því sérstöðu

Sweden (2009) er horft til 6 þátta;
Í vaxandi mæli kjósa ferðamenn að

Máltíðir á veitingastöðum (restaurant

og er Vakinn, gæða og umhverfiskerfi

ingar erlendis t.d. á vegum utanríkis

tengjast nánar þeim stöðum sem þeir

meals), matur sem markaðsvara

ferðaþjónustunnar,34 sérhannað gæða

þjónustunnar og sendiráða, og á vegum

heims ækja umfram það að skoða

(PR-meals), matarviðburðir (culinary

kerfi fyrir íslenska ferðaþjónustu, þar á

matvælasviðs Íslandsstofu og Ísland

einungis landslag eða markverð mann

events), matarkaupstefnur (food trade

meðal veitingastaði. Við búum að fjölda

allt árið undir þennan þátt. Þá hafa ísl

virki.33 Matarferðaþjónusta felur í

fairs), ráðstefnu- og viðburðamatur

framúrskarandi veitingastaða og eigum

enskir matreiðslumenn borið orðspor

sér upplifun ákveðins staðar eða

(meeting meals) og matarpakka (meal

einn Michelin stjörnu veitingastað og

íslensks hráefnis og framreiðslu víða í

svæðis í gegnum neyslu á svæðis

packages).

margir hafa komist á lista White Guide

alþjóðlegum keppnum.

Nordic.

bundnum mat og drykk. Dregin eru
fram hráefni og framleiðsluaðferðir

Máltíðir á veitingastöðum fela í sér

sem tíðkast á svæðinu og skapa því

innleiðingu ákveðinnar hugmyndafræði

Kynningaráherslur sem falla undir

burði þá eru þeir tækifæri til félags

sérstöðu. Veitingastaðir leggja metn

þar sem upplifun neytandans af

mat sem markaðsvöru eru t.d. gegn

legrar-, menningarlegrar- og matar

að í framboði á staðbundnum afurð

svæðisbundnum mat og matarmenn

um vefsíður, samfélagsmiðla, mynd

upplifunar og eiga að geta ýtt undir

um og er matarferðaþjónusta gjarnan

ingu er í forgrunni. Opinbert mat á

bönd, sjónvarpskokka, blaðamenn

drifkraft og vöruþróun framleiðsluaðila.

hluti af menningar- og afþreyingar

gæðum veitingastaða er mikilvægt

og bloggara. Sömuleiðis falla kynn

33 Einstök íslensk upplifun –vegur til vaxtar http://www.nmi.is/baekur/einstokupplifun/files/assets/basic-html/index.html#1
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Hvað varðar reglubundna matarvið

34 Ferðamálastofa, Vakinn http://www.vakinn.is/

Matarmarkaður Búrsins hefur tvisvar á ári haldið veglegan bændamarkað í
Hörpu og matartengdir viðburðir eru haldnir víðsvegar um allt land. Sennilega eru
Food & Fun og Fiskidagurinn mikli á Dalvík hvað þekktastir.
Sé vel að matarhátíð staðið þá á hún að endurspegla tengingu við hefðir og
nýsköpun. Tilgangurinn er að kynna staðbundnar vörur, bæta aðgengi að þeim,
efla þekkingu og þjónustu og hlusta á þarfir neytenda. Mikilvægt er að markmið
viðburða séu skýr þannig að hægt sé að meta árangur þeirra.
Matarkaupstefnur eru gjarnan stærri í sniðum en matarhátíðir. Þar gefst fyrir
tækjum kostur á að að kynna vörur sínar og hitta mögulega samstarfsaðila eða
birgja. Íslandsstofa hefur staðið fyrir heimsóknum á kaupstefnur og haldið
matarkynningar gjarnan í samstarfi við sendráð Íslands út um heim og við við
skiptafulltrúa.
Samkvæmt könnun Meet in Reykjavík35 er stígandi aukning í fjölda alþjóðlegra
ráðstefnu-, hvataferða- og viðburðagesta til Íslands og gjarnan miklu tjaldað til
í mat og drykk. Því skiptir ráðstefnu- og viðburðarmatur miklu máli hvað varðar
ímynd og orðspor. Umræða um mat er nokkuð fyrirferðarmikil í þessum geira og

35 http://read.uberflip.com/i/680745-um-meet-in-reykjavik-og-upplysingar-um-radstefnu-og-hvataferdamarkadinn-2016-digitalversion-01-07-2016
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Gestir vilja upplifa áfangastaðinn í
gegnum matinn og tækifæri eru til
að tefla fram héraðskrásum

yfir reglugerðir er lúta að framleiðslu og dreifingu matvæla á sveitabýlum til að liðka

Segja má að þróun matarferðaþjónustu á
Íslandi hafi byrjað í kringum 2004 þegar
svæðisbundin þróunarverkefni á sviði matar
og ferðaþjónustu byrjuðu.

fyrir auknum áhuga bænda að tengjast ferðageiranum. Á þeim tíma var verkefnið

er hollusta og heilnæmi orðin áberandi krafa. Gestir vilja upplifa áfangastaðinn

Árið 2004 var verkefnið Matarkistan Skagafjörður hrint í framkvæmt. Skaga

í gegnum matinn og tækifæri eru til að tefla fram héraðskrásum þannig að

fjörður hlaut árið 2015 viðurkenningu European Destinations of Excellence

ráðstefnugesturinn upplifi matarsérkenni landshluta. Það er ennfremur styrkur

(EDEN) fyrir matartengda þjónustu í gegnum verkefnið Matarkistan Skagafjörður-

fyrir orðspor Íslands sem matvælaland að efla alþjóðlegar matarráðstefnur.

Taste of the Arctic North.

Matarpakkar tengjast ferðaþjónustu– og afþreyingarfyrirtækjum. Þau búa til

Ferðamálastofa og Iceland Naturally opnuðu vefinn Gourmet Iceland árið 2009,

pakka sem sameinar matarupplifun við náttúruskoðun, hreyfingu, vellíðan og

en hann liggur niðri í dag. Sama ár kynntu Ferðamálastofa og Impra innan Ný

menningu og tengja við staðhætti og staðbundna framleiðslu.

sköpunarmiðstöðvar Íslands stuðningsverkefnið Krásir sem hafði það að markmiði

Beint frá Býli sett á laggirnar en áður hafði þáverandi landbúnaðarráðherra skipað
nefnd til að kanna möguleika á stofnun slíks félagsskapar. Um 80-90 býli víðsvegar
um land starfa á þessum markaði í dag. Á árunum 2007-2011 var síðan starfrækt
verkefnið Stefnumót hönnuða og bænda sem gat af sér ýmsa vöruþróun og matar
minjagripi.

að styrkja þróun í svæðisbundinni matargerð og matartengdri ferðaþjónustu. Í

Þróun matarferðaþjónustu á Íslandi
Segja má að þróun matarferðaþjónustu á Íslandi hafi byrjað í kringum 2004 þegar
svæðisbundin þróunarverkefni á sviði matar og ferðaþjónustu byrjuðu. Farið var
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kringum það voru fjölmörg svæðisbundin verkefni víðs vegar um land stofnuð. Öll
eru þau með eigið vörumerki en afar mismunandi starfsemi og markaðsaðgerðir
eru á bak við hvert og eitt verkefni.

Svæðisbundin matarferðaþjónustuverkefni
sem byrjuðu um og eftir 2004:
· Þingeyjarsýsla, matur úr héraði
· Matarkistan Skagafirði, matur úr héraði
· Vestfirskar krásir,, Vestfirðir, matur úr héraði,
· Vesturland, matur úr héraði
· Matur úr Eyjafirði
· Suðurland, matur úr héraði,
· Vopnfirska matargatið
· Austfirskar krásir
· WOW, afurð úr ríki Vatnajökuls-product of Vatnajökull
Region/#tasteofvatnajokull.
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aÐdragandi og stofnun
MatarauÐs Íslands

28

S

amstarfshópurinn Matvælalandið Ísland ásamt öðrum
áhugasömum einstaklingum bentu stjórnvöldum á nauðsyn
þess að setja fjármuni í bætta samvinnu, nýsköpun,

rannsóknir, menntun og verðmætasköpun í matvælageiranum.
Vorið 2015 samþykkti ríkisstjórnin minnisblað sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra þar sem tækifærum í matvælaframleiðslu
og matarmenningu er lýst og hugmyndir settar gróflega fram um
hvernig nýta megi þau tækifæri til verðmætasköpunar. Áhugi var
fyrir því að taka sænsku leiðina (Matlandet Sverige) til fyrirmyndar.
Lögð var áhersla á skýra stefnumörkun og framtíðarsýn. Samþykkt
var að verja 80 milljónum króna á ári í 5 ár eða samtals 400
milljónum kr. í verkefnið. Í upphafi var sett á fót bráðabirða verk
efnastjórn með fulltrúum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,
iðnaðar- og viðskiptaráðherra og utanríkisráðherra.
Bráðabirgðaverkefnastjóri var aðstoðarmaður þáverandi ráðherra.

Vorið 2015 samþykkti ríkisstjórnin
að leggja til fjármagn til að efla
verðmætasköpun í tengslum við
matarauðinn
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Í

maí árið 2015 var stofnaður starfshópur Innan Atvinnuvega- og nýsköpunar
ráðuneytisins um mótun tillagna að aukinni matvælaframleiðslu á Íslandi.
Þar var m.a. rætt um upprunamerkingar, endurskoðun jarðalaga og einföldun

á regluverki. Starfshópurinn var lagður niður þegar ljóst var að ráða átti verk
efnastjóra á vegum ráðuneytisins.
Samkvæmt minnisblaði ríkisstjórnarinnar 2015 átti að fela Íslandsstofu fram
kvæmd verkefnisins. Fljótlega kom í ljós að verkefnið átti fyrst í stað að styrkja
innviði byggða um land allt í tengslum við staðbundna matvælaframleiðslu og
matarferðaþjónustu en ekki útflutning. Því var ákveðið að hverfa frá því að fela
Íslandsstofu verkefnið þar sem hlutverk hennar samkvæmt lögum nr. 38/2010 (2
gr.) er að veita alhliða þjónustu og ráðgjöf í því skyni að greiða fyrir útflutningi á
vöru og þjónustu.
Í desember 2016 var verkefnastjóri formlega ráðinn. Verkefnið bar upphaflega
vinnuheitið Matvælalandið Ísland en það reyndist frátekið af samnefndum
samstarfshópi. Í apríl 2017 var nýja heitið Matarauður Íslands kynnt til sögunnar,
en í sama mánuði var formlega gengið frá skipan í verkefnastjórn Matarauðs
Íslands.
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Gestir vilja upplifa áfangastaðinn í
gegnum matinn og tækifæri eru til
að tefla fram héraðskrásum

framtíÐarsýn
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Að íslensk matvæli, hliðarafurðir og/eða matarmenning
verði þekkt og eftirsótt vegna gæða og jákvæðrar ímyndar
og hér blómstri matarferðaþjónusta sem skapi störf og leggi
áherslu á staðbundna matarmenningu og framleiðslu í anda
heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og stefnu íslenskra
stjórnvalda um sjálfbæra þróun.
Að íslenskur bær/borg hljóti útnefningu
UNESCO Creative Cities of Gastronomy.
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tilgangur og markmiÐ

33

matarauÐur hefur búiÐ til verkfærakistu
um íslensk hráefni og matarmenningu á
www.mataraudur.is
Megin tilgangur Matarauðs Íslands er annars vegar að draga fram sérstöðu ís

og heilnæmi þeirra og tefla fram sögu Íslendinga sem birtist í matarmenningu og

lensks hráefnis og matarmenningar til að auka þá hlutdeild í heildarímynd Íslands

hefðum. Matarauður hefur búið til verkfærakistu og upplýsingaveitu um íslensk

og auka með því þekkingu og ásókn í íslenskar matvörur og afurðir. Hins vegar

hráefni og matarmenningu á vefsíðunni www.mataraudur.is. Þar geta allir sótt og

að styrkja matartengd verkefni sem efla heildarhagsmuni byggða og verð

nýtt sér efni, myndir og myndbönd sem vinna að framgangi íslenskra matvæla og

mætasköpun í sátt við sjálfbæra þróun. Að leiðarljósi er stefna stjórnvalda,

afurða. Samfélagsmiðlar eru enn fremur nýttir til að auka vitund og áhuga á matar

heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og samvinna atvinnugreina.

auð okkar Íslendinga og fólkinu sem stendur að honum. Unnið var að stefnumótun og
fjölmörg verkefni eru hafin m.a. í tengslum við matarferðaþjónustu, til eflingar verð

Við njótum þeirrar gæfu að búa við matarauð sem byggir á dýrmætri frumkvöðuls

mætasköpunar í gegnum vöruþróun og umbætur og kynningarherferðir.

hefð sem gengið hefur kynslóða á milli. Markmið Matarauðs Íslands er að nýta matar
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auðinn okkar sem sóknarfæri til frekari verðmætasköpunar innanlands í tengslum við

Þar sem sjávarútvegurinn beinir mestum kröftum sínum að útflutningi verður ósjálfrátt

matarferðaþjónustu, vöruþróun, umbætur og ímyndaruppbyggingu. Ætlunin er að

meiri áhersla á verkefni tengdum landbúnaðarafurðum. Fiskurinn og hliðarafurðir eru

draga Íslendinga og erlenda gesti að hlaðborði íslenskra krása, upplýsa um sérstöðu

þó stór hluti af matarmenningu okkar og verður haldið á lofti í allri markaðssetningu.

Nýta sóknarfæri
1. Nýta hinn aukna ferðamannastraum og áhuga Íslendinga og erlendra gesta á
matarferðaþjónustu og svæðisbundnum mat.
Efla slagkraft markaðssetningar innanlands sem speglar matarauðinn og
matarmenningu og auka vitund Íslendinga og erlendra gesta á íslenskum
hráefnum, framleiðslu & fólkinu á bak við matinn.
Styrkja verkefni og tengslanet í landshlutum sem efla stoðir matarferðaþjónustu
og eru öðrum byggðum til fyrirmyndar. Styðja markaðssetningu, samvinnu og
fræðslu þannig að matvælaframleiðsla og matarferðaþjónusta skapi auknar
tekjur og viðhaldi þekkingu á matararfleifð. Auka þarf aðgengi og sýnileika
neytenda að íslenskum og staðbundnum matvörum.

spár gera ráÐ fyrir aÐ um og yfir 2 milljónir
ferÐamanna muni heimsækja Ísland árlega
á komandi árum
35

taka Þátt í samstarfsverkefnum
ólíkra greina sem efla
verÐmætasköpun

2. Nýta aukna gæða- og umhverfisvitund neytenda
Setja á stofn starfshóp sem hefur það hlutverk að finna hvata að inn

Taka saman regluverk í kringum smáframleiðendur sem þeir telja íþyngjandi.
Kanna áhuga á upptöku sjálfbærra staðla og vottana í landbúnaði sem tryggja
gæði gagnvart kaupendum.

kaupum opinberra stofnana eins og t.d. skóla og dvalarheimila að heil
næmum íslenskum mat, með lágmarks matarsóun að leiðarljósi. Styrkja

3. Nýta áhuga á vöruþróun, umbótum og nýsköpun í matvælatengdum greinum

fordæmisgefandi verkefni.
Taka þátt í samstarfsverkefnum ólíkra greina sem efla verðmætasköpun og
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Tryggja þarf nauðsynlegar rannsóknir og eðlilega vöktun á hreinleika íslenskra

spegla tengsl matvæla við ferða-, umhverfis-, mennta-, og heilbrigðisgeirann.

matvæla og afurða sem styðja við markaðssetningu og ímynd.

Verkefnin verða að hafa samfélagslegt gildi.

MælikvarÐar
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Ímynd, gæði og sjálfbærni í
fyrirrúmi
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Efling verðmætasköpunar í
matvælageiranum

Áhrif
ímyndaruppbyggingar

Efling sjálfbærrar
matvælaframleiðslu

Að meðalneysla innlendra matvæla sem á í samkeppni

Að upplifun ferðamanna af matarmenningu verði ein

Að opinberar stofnanir tileinki sér innkaup sem styðja

við innflutning dragist ekki saman miðað við

af 4 minnistæðustu upplifunum frá Íslandsheimsókn

við lýðheilsumarkmið, nærsamfélagsneyslu, minni

meðalneyslu fyrri ára.

þeirra árið 2021 í spurningakönnun Ferðamálastofu.

matarsóun og minna sótspor fyrir 2020

Matvælastefna verði unnin innan vettvangs Matarauðs

Að innlend fjölmiðlaumræða snúist meira um gæði

Að settar verði fram 3 sviðsmyndir um dreifileiðir

að tillögu Kristjáns Þórs Júlíussonar sjávarútvegs- og

matvæla en verð og erlend fjölmiðlaumræða snúist

fyrir smáframleiðendur innan svæða sem stuðla að

landbúnaðarráðherra. Vinna lokið í lok 2019

meir um hreinleika íslensks hráefnis en þorramat.

auknu aðgengi og sýnileika svæðisbundinna matvara.

Stjórn &
skipulag
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áðherra er ábyrgur gagnvart fjárhagsramma verkefnisins og tekur
endanlegar ákvarðanir um fjárhagsáætlun og aðrar fjárveitingar
út frá tillögum verkefnastjórnar. Verkefnastjórn upplýsir ráðherra

ársfjórðungslega um framvindu verkefnisins.
Fulltrúar fjögurra ráðherra skipa verkefnastjórn, fulltrúi sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra, fulltrúi ferðamála-, iðnaðar og nýsköpunarráðherra,
fulltrúi samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og fulltrúi umhverfis- og
auðlindaráðherra. Ráðherra sjávarútvegs- og landbúnaðarmála skipar formann
sem hefur oddaatkvæði á fundum verkefnastjórnarinnar.
Hlutverk verkefnastjórnar og verkefnastjóra er að tryggja að markmiðum
ríkisstjórnar og ráðherra sé fylgt í málaflokknum og að framkvæmdaáætlun sé í
samræmi við þau.
Verkefnastjóri ákveður starfs- og fjárhagsáætlun með samþykki verkefnisstjórnar.
Verkefnisstjórn sinnir virku eftirliti með fjármálum innan ársins og veitir
verkefnastjóra nauðsynlegan stuðning og ráðgjöf. Verkefnastjóri annast daglegan
rekstur verkefnisins og vinnur með verkefnastjórn að vali verkefna og framkvæmd
þeirra.

Ráðherra er ábyrgur gagnvart fjárhagsramma verkefnisins og tekur endanlega
ákvarðanir út frá tillögum verkefnastjórnar
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Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
Ábyrgur fyrir fjárhagsramma

Samráðshópur

Ábyrg fyrir að markmiðum ríkisstjórnar og ráðherra sé fylgt

Faglegt bakland sem er ráðgefandi og
vinnur verkefninu brautargengi
Samtök iðnaðarins, Hótel- og matvælaskólinn,

Verkefnastjóri

Verkefnastjórn

Starfs- og fjárhagsáætlun

Virkt eftirlit með fjárhagsáætlun og veitir

Bændasamtökin, Ferðamálastofa, Umhverfisstofnun,
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verkefnastjóra ráðgjöf og stuðning

Embætti landlæknis, Matís, Matvælastofnun,

Vinnur að vali verkefna með

Landbúnaðarklasinn, Hönnunarmiðstöð Íslands,

verkefnastjórn

2 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi, Samband íslenskra

1 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti

sveitarfélaga, Íslandsstofa.

1 Umhverfisráðuneyti

Samráðshópur
Samráðshópur er verkefnastjóra og verkefnastjórn til ráðuneytis og faglegt
bakland verkefnisins og vinnur því brautargengi. Hlutverk fulltrúa hans er að:
• Miðla upplýsingum sem efla áhuga og þekkingu á matarauðnum okkar og
nýtast í markaðsaðgerðum sem og á vef- og samfélagsmiðlum. Vera virkir
upplýsinga- og álitsgjafar í fjölmiðlum í tengslum við matarauð Íslendinga sé
þess óskað.

• Koma með tillögur að forgangsröðun verkefna sem eru borin undir
samráðshóp og benda á úrlausnir sem greiða fyrir framgang þeirra.

• Benda á vannýtt tækifæri sem efla verðmætasköpun og tekjur í tengslum
við matarauð Íslendinga.
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Virðiskeðja matvæla
Matarauðurinn á Íslandi
Orka og aðföng
Menntun og fræðsla
Reglugerðir, eftirlit
Innflutningur matvæla

· Viðhorfskannanir
· Markaðssetning
· Samfélagsmiðlar
· Vöruþróun
· Matarsóunarverkefni

Innkaup og eftirspurn (tryggð)
Heilbrigður lífstíll
Betri lýðheilsa

· Gæðastaðlar og vottanir
· Rannsóknir, matvælaöryggi og
sérstaða íslensks hráefnis/afurða

Framleiðsla

Ánægja

Vinnsla

Neysla
upplifun

Dreifileiðir

Eftirspurn

· Gæði
· Þjónusta
· Verð
· Hollusta
· Fjölbreytileiki
· Vottanir
· Merkingar og upplýsingar
· Umhverfi og ásýnd
· Saga og menning

Veitingahús
Hótel og gistiheimili
Street Food
Matarhallir
Matarferðir/stígar
Matreiðslunámskeið
Brugghús
Ráðstefnur
Bensínstöðvar
Sérverslanir
Opinberar stofnanir
Mötuneyti

· Markaðssetning og PR
· Google maps
· App eða vefstýrð upplýsingagátt
· Skilti við vegi...
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Aðgengi
neytenda

Úrval verslana/staða/markaða
þar sem matur er seldur
Vöruúrval
Sýnileiki svæðisbundins hraéfnis

Sláturhús
Afurðastöðvar
Kjötvinnsla
Matarsmiðja
Matarhandverk
Frumkvöðlar
Fiskvinnsla
Brugghús

· Tækniframfarir
· Vöruþróun
· Nýsköpun
· Umbúðir
· Merkingar
· Rekjanleiki
· Sala (bein, net, samningar)
· Markaðssetning

Land, sjó,
flug, dróni
Samvinna innan landsvæða
(innviðatengsl)

Ítarefni
Að setja sálina í pottana. Ferðaþjónusta, staður, matur og margbreytileiki.

Skýrslur starfshóps um mótun tillagna að aukinni

Laufey Haraldsdóttir MA ritgerð Háskóli Íslands, Félags- og mannvísindadeild 2015.
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Skift Report 2017

Stærð skiptir máli. Stefnumótun íslenskra matvælaframleiðenda.
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Culinary Tourism in West Sweden.
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Hreint, ferskt og einfalt. Ný norræn matvæli og sviðslistin.

The Emergence of a New Nordic Food Culture.
Final report from the program New Nordic Food II, 2010-2014. Nordic Council of Ministers

Laufey Haraldsdóttir 2012
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Food and the Tourism Experience. OECD Studies on Tourism 2016

Skift Report. 2015
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Innviðir og búseta í sveitum.

Upprunamerkingar og markaðssetning svæðisbundinna matvæla.
MATÍS. Fanney Björg Sveinsdóttir. 2012

Skýrsla starfshóps, október 2016.
Mjólkurframleiðsla á Íslandi – Staða og horfur.
Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. Júní 2015
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Sjálfbærni í staðbundinni matvælaframleiðslu og ferðaþjónustu.
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MATÍS. Þóra Valsdóttir, Fanney Björg Sveinsdóttir,

Útflutningur íslenskra matvæla, stöðugreining, tækifæri, framtíðarsýn.

Þorvarður Árnason. 2014

Íslandsstofa. 2015
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