
 
 

Matarstígur Helga magra, stjórnarfundur nr. 6, 23.6.2020 haldinn á Hríshóli kl. 17.00. Mætt 

voru Helga Berglind, Sigríður Sólarljós, Kristín Thorberg og Karl verkefnastjóri. Einar Örn og 

Hugrún boðuðu forföll. Karl ritar fundargerð.  

 

Dagskrá 

1. Samningur við Sóknaráætlun Norðurlands eystra 

- Lagt fram til kynningar 

2. Samningur við Höldur um rafbíl 

- Lagt fram til kynningar 

3. Hveitiskýrsla 

- Lagt fram til kynningar 

4. Vistvæn dreifileið 

a. Útfærsla 

b. Bílamerking - tilboð 

c. Vefsölusíða 

5. Uppbygging ferðamannaleiðar 

- Viljayfirlýsing með Imagine Iceland Travel 

6. Tilboð í auglýsingar og birtingu frá N4. 

7. Fyrsti bændamarkaðurinn 

- Handbók 

- Uppákomur 

8. Önnur mál 
 

 

 

Afgreiðslur 

1. Verkefnastjóri undirritaði samning um styrk úr úthlutun Sóknaráætlunar Norðurlands 

eystra upp á kr. 1.000.000. Helmingur greiddur við undirritun samnings og hinn 

helmingurinn við skil á framvinduskýrslu. Lagt fram til kynningar.  

 

2. Samningur við Höldur um leigu á rafbíl fyrir Vistvæna dreifileið lagður fram til 

kynningar. Mánaðarleiga er kr. 55.000 og er þá búið að draga frá myndarlega styrk 

frá Höldi.   

 

3. Skýrsla um prófanir á hveiti úr Klauf lögð fram til kynningar. Skýrslan verður sett á 

Facebook-síðu matarstígsins og upplýsingavefsíðu. Niðurstöður jákvæðar og gefa 

vonir um frekari þróun á notkun hveitis úr Klauf innan matarstígsins. Þátttakendur 

matarstígsins verða hvattir til að nýta sér hveitið um leið og búið verður að útfæra  



 
 

viðskiptahlutann. Stjórnin þakkar þeim sem tóku þátt í prófununum sem og Valgerði 

Schiöth sem lánaði hveitimalara.  

 

4. Rætt um Vistvæna dreifileið. Stefnt er á að tilraunir með vörudreifingu frá 

framleiðendum til veitingaaðila innan Eyjafjarðarsveitar hefjist í vikunni 6. – 10. júlí 

n.k. Verkefnastjóra falið að útfæra verkefnið nánar.  

Tilboð barst frá Ásprent/Stíl um merkingu á rafbíl. Kristín Anna í Duodot hefur 

hannað merkinguna og verður hún sett á bílinn í vikunni 29. júní – 3. júlí.  

Rætt um að næsta stig verkefnisins verði að bjóða dreifingu á vörum til veitingaaðila 

á Akureyri og þriðja og síðasta stigið verði opnun vefsölusíðu með matvælum úr 

Eyjafjarðarsveit sem almenningur á Akureyri geti fengið sent heim.  

Tilboð hefur borist í gerð vefsölusíðu og mun stjórnin taka ákvörðun innan tíðar um 

hvort því verði tekið.  

5. Viljayfirlýsing lögð fram milli Matarstígs Helga magra og Imagine Iceland Travel um 

uppbyggingu ferðamannahringleiðar um matarstíginn. Aðilar yfirlýsingarinnar 

hyggjast byggja upp flotta ferð sem inniheldur heimsóknir á 6 staði og smakk úr 

afurðum úr Eyjafjarðarsveit á öllum stöðunum. Verkefnastjóra falið að undirrita 

viljayfirlýsinguna og vinna málið áfram með Ármanni Hólm Smárasyni hjá Imagine 

Iceland Travel og kynna málið fyrir þeim aðilum matarstígsins sem stoppað verður 

hjá í ferðinni.  

 

6. Tilboð í auglýsingar og birtingaáætlun á N4 lagt fram. Dagsetningar útgáfu N4-

blaðsins henta vel ásamt skjáauglýsingum sem í boði eru hina vikuna sem blaðið 

kemur ekki út. Áætlaður kostnaður við auglýsingar 5 bændamarkaða er töluvert 

lægri en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir. Stjórnin samþykkir tilboðið og felur 

verkefnastjóra að vinna málið áfram með N4. 

 

7. Verkefnastjóri fór yfir hugmyndir að framkvæmd bændamarkaðanna. Í smíðum er 

handbók fyrir þátttakendur í mörkuðunum þar sem fram koma lykilupplýsingar. 

Markaðirnir verða haldnir kl. 12 – 16 í veitingaaðstöðunni sem sett er upp fyrir 

Handverkshátíðina. Fyrsti markaðurinn 11. júlí.  

Rætt um veitingasölu, móttöku greiðsla með kortum, merkingar og fleiri praktísk 

atriði. Ákveðið að bjóða tveimur utan að komandi framleiðendum að vera gestir á 

fyrsta markaðnum, bæði til að hafa hann fjölbreyttari og til að hvetja þátttakendur 

matarstígsins til dáða.  

Ákveðið að bjóða upp á skemmtiatriði á heila tímanum kl. 13, 14 og 15 til að auka 

skemmtanagildi markaðarins enn frekar.  

 



 
 

Verkefnastjóra falið að útfæra framkvæmd markaðanna í samræmi við umræður á 

fundinum og senda á stjórn.  

Önnur mál voru engin.  

Fundi slitið kl. 18.30. 


