
Matarstígur Helga magra, stjórnarfundur nr. 1 haldinn mánudaginn 22.03.20 á veraldarvefnum. Mætt á 

fjarfund eru Helga Berglind Hreinsdóttir, Hugrún Hjörleifsdóttir, Kristín Thorberg, Einar Örn 

Aðalsteinsson og Karl auk áheyrnarfulltrúa Ferðamálafélags Eyjafjarðarsveitar Sigríðar Sólarljóss. Karl 

ritar fundargerð.  
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Afgreiðslur 

1. Verkaskipting stjórnar 

Einar Örn Aðalsteinsson kosinn formaður og Helga Berglind Hreinsdóttir gjaldkeri.  

Í ljósi þess að Karl Jónsson, sem kjörinn var í stjórn á stofnfundi, mun taka við starfi verkefnastjóra 

matarstígsins í gegn um fyrirtæki sitt Markvert ehf, óskar hann eftir því að stjórnin taki afstöðu til 

þess hvort hann skuli sitja í stjórninni áfram. Karl vék af fundi undir þessum lið. Stjórnin gerir ekki 

athugasemdir við stjórnarsetu Karls.  

 

2. Styrktarsamningur við Matarauð Íslands 

Farið yfir drög að styrktarsamningi við Matarauð Íslands. Styrkurinn hljóðar upp á 5 milljónir króna. 

Stjórn matarstígsins þakkar Matarauð Íslands kærlega fyrir stuðninginn við verkefnið sem opnar á 

nýja og stærri möguleika í markaðssetningu og starfsemi matarstígsins.  

Formanni falið að skrifa undir samninginn um leið og kennitala og skráning hjá RSK liggur fyrir.  

 

3. Verksamningur við Markvert ehf 

Drög að verksamningi við Markvert ehf, Öngulsstöðum 5, um verkefnastjórn matarstígsins til 10 

mánaða frá 1. apríl. Verksamningurinn er í anda styrkumsóknar matarstígsins til Matarauðs Íslands. 

Stjórnin samþykkir samninginn, en fyrir hönd Markvert ehf mun Karl Jónsson sjá um verkefnið.  

Karl vék af fundi undir þessum lið.  

 

4. Ráðstöfun styrks 

Tillaga lögð fram að ráðstöfun styrks frá Matarauði Íslands. Þessi liður er ræddur saman með lið nr. 5. 

Stjórnin samþykkir tillöguna.  

 

5. Fjárhagsáætlun 

Fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 lögð fram. 

Stjórnin samþykkir áætlunina með þeim breytingum sem um var rætt.  

 



 

6. Verkefnayfirlit 

• Búið er að hafa samband bæði við Heilbrigðiseftirlitið og MAST varðandi leyfisvinnustofu þar sem 

fólk getur komið og fengið aðstoð við að sækja um leyfi. Báðir aðilar hafa tekið vel í hugmyndina 

sem verður framkvæmd þegar veirunni hefur verið rúllað upp. 

• Byrjað er að kanna möguleikana á framkvæmd verkefnisins Vistvæn dreifileið sem varðar 

vistvæna dreifingu matvæla á milli aðila í Eyjafjarðarsveit og frá framleiðendum þar til kaupenda 

utan sveitar. KJ fór á fund Sigurðar Friðleifs í Orkusetrinu og Guðmundar í Vistorku þar sem 

ræddir voru möguleikar á samstarfi og næstu skref ákveðin.  

• Rætt hefur verið við Kaffibrennsluna um samstarf í formi sérblöndunar á kaffi fyrir matarstíginn. 

Prufur hafa verið pantaðar sem hægt er að rekja beint til bónda í Suður-Ameríku. Ef af verður 

mun kaffinu verða pakkað í sérmerktar umbúðir þar sem matarstígurinn mun leggja til límmiða. 

Þátttakendur í matarstígnum munu í framhaldinu þurfa að beina viðskiptum sínum til 

Kaffibrennslunnar sem útvegar allar vélar og tæki sem þarf.  

• Áhugahópur um míkró-brugg á Akureyri er að koma sér upp aðstöðu þar sem þeir hyggjast 

framleiða bjór. Verið er að vinna í leyfismálum og vonir standa til að þeir opni innan nokkurra 

vikna. Þeir hafa lýst vilja til að sérbrugga bjór fyrir matarstíginn þar sem kryddjurtir úr náttúru 

Eyjafjarðarsveitar væru nýttar eða önnur ræktun. Þeir munu framleiða bæði í flöskur og á kúta 

og geta bruggað allt frá 25 lítrum upp í 250 lítra í einu.  

• Matarstígurinn hefur þegar óskað eftir upplýsingum um land sem gæti nýst í matjurtaræktun, 

hvort sem um er að ræða að landeigendur sjálfir færu í ræktun eða gætu lánað eða leigt 

áhugasömum land. Þetta er gert í þeim tilgangi að örva matjurtaræktun í sveitarfélaginu og 

tengjast bændamarkaðnum.  

• Vinna við skráningar og meðlimaöflun er í fullum gangi.  

 

7. Önnur mál 

• Sigríður lagði til að skrifað yrði bréf til allra í sveitinni þar sem matarstígurinn væri kynntur og 

möguleikar hans útlistaðir. Persónuleg markaðssetning gæti virkað betur. Verkefnastjóra falið að 

útfæra kynningu á matarstígnum til sveitunga.  

• Rætt um þátttöku kvenfélaga í matarstígnum.  

• Rætt um hunangsbændur.  

• Helga ræddi um „the skinny“ viðurnefnið á matarstígnum hvort það væri rétt að hafa þá þýðingu 

í forgrunni frekar en „the lean.“  

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18.30. 

kj 


