
Oddný Anna Björnsdóttir 

Verkefnastjóri REKO hjá Matarauði Íslands 



Hvaðan kemur REKO? 

• REKO er sænsk skammstöfun sem stendur fyrir sjálfbæra og heiðarlega 
   viðskiptahætti 
 
• Hugmyndafræðin undir nafninu REKO kemur frá Finnlandi og er nú 
   notuð á Norðurlöndunum, Ítalíu og Suður Afríku 
 
• Gengur út á að nýta nútímatækni (Facebook) til að tengja bændur og 
   smáframleiðendur við neytendur og veitingamenn 
 
• Matarauður Íslands og Bændasamtökin buðu finnska bóndanum og 
   frumkvöðlinum Thomas Snellman til Íslands í mars 2018 til að kynna 
   og taka þátt í vinnustofu um REKO í Hörpu 
 
• Matarauður Íslands réði verkefnastjóra til að halda utan um innleiðingu 
   REKO hér á landi og stofnun svæðisbundinna hópa um land allt 



Tilgangur og ávinningur 

• Koma upp skilvirku sölu- og dreifikerfi sem sparar tíma og peninga 
 
• Auka viðskipti með vörur úr héraði  - efla nærsamfélagsneyslu 
 
• Gera matarhandverki og heimavinnslu hærra undir höfði 
 
• Færa bændur og smáframleiðendur ofar í virðiskeðjuna 
 
• Auka framlegð í gegnum milliliðalaus viðskipti 
 
• Draga úr matarsóun – leið til að selja útlitsgölluð matvæli 
 
• Gefa neytendum tækifæri til að “þekkja sinn bónda og sinn mat” 
 
• Styrkja tengslanet bænda, heimavinnsluaðila og smáframleiðenda 



Fyrirkomulagið 

 
1. Bændur, heimavinnsluaðilar og smáframleiðendur á ákveðnu svæði stofna hóp á Facebook  

 
2. Neytendum og veitingamönnum er boðið í hópinn 

 
3. Stjórnendur hvers hóps búa til nýjan viðburð (einn klukkutími) fyrir hvern afhendingardag 

 
4. Meðlimir hópsins fá tilkynningu þegar nýr viðburður hefur verið stofnaður 

 
5. Þeir framleiðendur sem hafa tök á að taka þátt í þeim viðburði setja færslu inn í viðburðinn 

 
6. Í færslunni tilgreina þeir hvað þeir hafi að bjóða og hvað það kosti  

 
7. Neytendur og veitingamenn panta með því að skrifa athugasemd(ir) undir viðeigandi færslu(r) inn í viðburðinum 

 
8. Framleiðendurnir senda þeim sem panta hjá þeim greiðsluupplýsingar og hvað pöntunin kosti 

 
9. Kaupendur greiða rafrænt fyrir pöntunina fyrir afhendinguna 

 
10. Á afhendingardeginum mæta framleiðendurnir með þær pantanir sem þeir hafa fengið og greitt hefur verið fyrir á 

afhendingarstaðinn á tilgreindum tíma og afhenda þær kaupendum sem eru mættir til að sækja sínar pantanir 



REKO hringirnir 
sex á Íslandi 

 
Plús 

Messenger spjallhópar 
fyrir hvern hring. 

Einn fyrir stjórnendur og 
einn fyrir framleiðendur. 
Notaðir til að ræða málin, 

deila upplýsingum og 
taka ákvarðanir, t.d. um 

hvar og hvenær eigi að halda 
næsta viðburð. 



Samráðs- og stofnfundir REKO hópa í ólíkum landshlutum 

Þátttaka í gegnum 
Messenger video chat 



Kvöldfréttir Stöðvar 2 
16. desember 2018 
um fyrstu afhendingu 
REKO Suðurland 
(smellið á slóðina) 

Viðtal við 
verkefnastjóra REKO 

um hugmyndafræðina á 
sjónvarpsstöðinni N4 

29. nóvember 2018 
(smellið á slóðina) 

http://www.visir.is/g/2018181219094?fbclid=IwAR3nEhs0gEv7hcuTxiB4xdCiFGUzuGYFANu5640WjZdW2yaK62YxAYArGqA
https://www.n4.is/is/thaettir/file/reko


Leitað að 
REKO hópunum 

á Íslandi 
 
 



Dæmi um REKO viðburð – efst inn í hópnum REKO Austurland 



Dæmi um færslur 
framleiðenda og 

pantanir neytenda 
inn í viðburðinum 



Stuðningsefni 
frá Matarauði 

Smellið á 
slóðina  

https://mataraudur.is/reko-algengar-spurningar-og-svor-fyrir-framleidendur/


7 lönd 
Finnland, Svíþjóð, Noregur, Danmörk, Ísland, Ítalía, Suður Afríka 

400 hringir 
800.000 meðlimir 

11.000.000.000 kr. velta 
 

REKO TÖLUR 
frá Thomas Snellman  

Janúar 2019 

 



Dæmi um 
umfjallanir 
landsmiðla 
um REKO 



Dæmi um 
umfjallanir 

staðbundinna 
miðla um REKO 

https://www.n4.is/is/thaettir/file/reko


Myndir frá REKO afhendingum 
í ólíkum landshlutum 




