
STOFNFUNDARGERÐ 
Matarstígur Helga magra 
Stofnfundur Matarstígs Helga magra (MHM) var haldinn þann 3. mars 2020 kl. 20.00 á Lamb 
Inn í Eyjafjarðarsveit. 
Á fundinn mættu 15 manns, auk 4 gesta sem voru með erindi. 
 
Dagskrá fundarins 

1. Fundur settur af undirbúningsnefnd 
2. Fundarstjóri kosinn 
3. Ritari kosinn 
4. Skýrsla undirbúningsstjórnar lögð fram ásamt tillögum að með tillögum og 

markmiðum matarstígsins. 
5. Erindi frá Elvu Gunnlaugsdóttur verkefnastjóra frá SSNE - áður Atvinnuþróunarfélag 

Eyjafjarðar og Höllu Sif Guðmundsdóttur frá Milli fjöru og fjalla 
6. Erindi frá Ragnheiði Láru Brynjólfsdóttur og Þresti Heiðari Erlingssyni bændum í 

Birkihlíð í Skagafirði um heimaframleiðslu og örslátrun. 
7. Formleg stofnun félagsins 

a. Samþykktir félagsins 
b. Kosning í stjórn Matarstígs samkvæmt samþykktum félagsins. 

8. Önnur mál 
 

 
1. Karl Jónsson setti fundinn fyrir hönd undirbúningsstjórnar. Fór hann yfir störf 

stjórnarinnar fram að stofnfundi.  
2. Karl lagði til að Einar Gíslason yrði kjörinn fundarstjóri og var það samþykkt 

samhljóða.  
3. Einar lagði fram tillögu um að Sigríður Sólarljós Ketilsdóttir, formaður 

Ferðamálafélags Eyjafjarðarsveitar, yrði kjörinn ritari fundarins. Samþykkt samhljóða. 
4. Skýrsla undirbúningsstjórnar lögð fram ásamt tillögum að með tillögum og 

markmiðum matarstígsins. 
 
  
Tillaga lögð fyrir stofnfund Matarstígs Helga magra, þriðjudaginn 3. mars 2020. 
Tilgangur og markmið Matarstígs Helga magra 
 
Tilgangur: Tilgangur Matarstígs Helga magra er að búa til mataráfangastað á heimsvísu. 
Markmið:  
Að koma á samstarfi milli matvælaframleiðenda, veitingamanna og ferðaþjónustuaðila í 
Eyjafjarðarsveit. 
Að auka tekjur þátttakenda.  
Að stuðla að nýsköpun í matvælaframleiðslu og veitingaþjónustu. 
Að byggja upp matartengda ferðaþjónustu. 
Að skapa tækifæri fyrir bændur til að fullvinna afurðir sínar. 
Að standa vörð um íslenskar matarhefðir og matarmenningu. 
Að taka þátt í markaðssetningu afurða úr Eyjafjarðarsveit. 
Að vera virkir þátttakendur í umræðum um sjálfbærni, umhverfismál og matarsóun. 



Að skapa tengsl við samskonar verkefni erlendis. 
 
Greinargerð 
Öll góð félög verða að hafa tilgang og markmið. Í þessari tillögu er lagt til að tilgangurinn 
verði sá að búa til mataráfangastað á heimsvísu. Markmiðin eiga svo að varða þá leið.  
Undirbúningsstjórn 
 
Fyrirspurn úr sal: 

- Verður til staður í sveitinni þar sem hægt er að fullvinna afurðir? Það verður hlutverk 
stjórnar að skoða hvaða leið verði best að fara, annað hvort að finna stað eða að 
nýta staði sem eru til.  

- Eru peningar til staðar, hefur verið fenginn styrkur? Það verður upplýst undir önnur 
mál.  

- Er fyrirhugað að hafa sameiginlegt “logo” slagorð fyrir verkefnið? Já markmiðið er að 
búa til einkennismerki og samræma allar afurðir.  

- Verður maður skuldbundinn félagi ef maður greiðir atkvæði með tillögum? Nei það er 
ekki skuldbindandi að vera á stofnfundinum.  

 
Tillaga undirbúningsstjórnar var SAMÞYKKT samhljóða 
 
 
Tillaga lögð fyrir stofnfund Matarstígs Helga magra, þriðjudaginn 3. mars 2020. 
Þátttökuskilyrði 
Til að geta verið þátttakandi í starfsemi Matarstígs Helga magra þarf að uppfylla eftirfarandi 
skilyrði: 
Burðarhráefni rétta eða vara sé úr Eyjafjarðarsveit. 
Að þau hráefni sem nota á í rétti eða vörur og fást í Eyjafjarðarsveit, séu sannarlega þaðan.  
Að þátttakendur skuldbindi sig til þátttöku í sameiginlegum verkefnum og markaðssetningu 
matarstígsins eftir nánari óskum stjórnar þar um 
Að öllum lögum og reglugerðum sé fylgt. 
 
Greinargerð 
Markmiðið er að hafa skilyrði fá en skýr. Skilyrði a og b spila mikið saman. Ef útbúa á disk 
sem uppfyllir þessi skilyrði þarf t.d. kjötið að vera úr sveitinni og telst það þá burðarhráefnið. 
Ef hægt er að fá meðlæti frá framleiðendum í sveitinni er skylda að kaupa það af þeim. T.d. 
kartöflur, paprika og gúrka, rjómi í sósuna svo eitthvað sé nefnt. Ef hins vegar maísbaunir 
eiga að vera meðlæti er eðlilega ekki hægt að kaupa þær í sveitinni. En þær eru ekki 
burðarhráefni, þannig að það hefur ekki áhrif.  
Ef þátttakandi bakar brauðmeti, eða pönnukökur, vöfflur og kleinur sem dæmi, er líklegt að í 
það þurfi mjólkurvörur og egg sem dæmi. Hvort tveggja fæst í Eyjafjarðarsveit.  
Það er rétt að taka það fram að undirbúningsstjórn telur að allar mjólkurvörur teljist til þeirra 
hráefna sem eigi uppruna sinn úr Eyjafjarðarsveit. Það byggjum við á því að hér eru 
framleidd um 10% af allri hrámjólk á Íslandi.  
Það er mikilvægt að það myndist skuldbindingarsamband milli verkefnisins og þátttakenda 
ekki síst vegna trúverðugleika þess. Að þegar blásið er til viðburðar eða þátttöku í viðburði 
séu allir klárir.  



Að lokum þurfa svo allir að hafa leyfi fyrir sína starfsemi á hvaða stigi sem hún er og verður 
það eitt af hlutverkum verkefnastjórnar að sjá til þess að allir fái nauðsynlega fræðslu um 
þau leyfi og reglugerðir sem þarf að hafa í lagi. 
Undirbúningsstjórn 
 

- Þarna kom fram að Heilbrigðiseftirliy og MAST verði fengnir á fund sem fyrst til þess 
að svara fyrir um leyfisveitingar og annað sem þarf að vita 

 
Tillagan var SAMÞYKKT samhljóða 
 
 
 
Tillaga lögð fyrir stofnfund Matarstígs Helga magra, þriðjudaginn 3. mars 2020. 
Þátttökugjöld og fjármögnun 
Til að fjármagna starfsemina er lagt til að innheimt verði árlega þátttökugjöld. Þeim verði 
skipt í þrennt: 

1. Matvælaframleiðendur / bændur og stærri veitingaaðilar eins og Kaffi kú, Lamb 
Inn og Brúnir Horse.  
Kr. 40.000.- 

2. Smærri veitingaaðilar og gististaðir eins og Hælið, Holtsel, Smámunasafnið, Ásar, 
Silva, Great view o.þ.h.  
Kr. 20.000.- 

3. Heimaframleiðsluaðilar eins og þeir sem framleiða sultur og hlaup, kæfu, 
pylsur/bjúgu, osta, te, kryddblöndur o.þ.h. Þessi flokkur er líka ætlaður þeim sem 
rækta grænmeti sem aukabúgrein og/eða hafa árstíðabundna uppskeru af öðru tagi. 
Kr. 10.000.- 

 
Innifalið í þátttökugjöldunum væri eftirfarandi skv. skilgreiningunum hér að ofan: 
 

1. Matvælaframleiðendur og stærri veitingaaðilar. 
 

● Sameiginlegur markaðskostnaður. 
● Upplýsingavefsíða. 
● Borðkort í samvinnu við Ferðamálafélag Eyjafjarðarsveitar. 
● Prentaður upplýsingamiði (flyer). 
● Samfélagsmiðlar. 
● Auglýsing v/ Matarhátíðar Helga magra. 
● Auglýsing vegna Local Food festival. 
● Auglýsingar v/ Bændamarkaðar. 
● Bás á bændamarkaði. 

 
2. Smærri veitingaaðilar og gististaðir 

● Sama og í 1. 
 
 
 



 
3. Heimaframleiðsluaðilar 
● Sameiginlegur markaðskostnaður 
● Upplýsingavefsíða. 
● Samfélagsmiðlar. 
● Auglýsingar v/ Bændamarkaða.  
● Bás á bændamarkaði 

 
Greinargerð 
Það er dálítil kúnst að flokka niður þessi þátttökugjöld. Þetta er þó sú tillaga sem 
undirbúningsstjórn sameinaðist um og telur sanngjarna. Eftirfarandi var lagt til grundvallar: 
Umfang rekstrar 
Tegund rekstrar 
Þátttaka í sameiginlegum markaðskostnaði 
Upphæð gjalda má ekki vera fráhrindandi 
Upphæð gjalda verður að vera til þess fallin að fjölga þátttakendum 
Við settum saman annars vegar matvælaframleiðendur / bændur og stærri veitingaaðila í 
einn flokk. Smærri veitingaaðilar og gististaðir eru í sér flokki vegna umfangs starfseminnar 
og að lokum eru það þessir heimaframleiðsluaðilar sem við viljum ná með. Þeir gegna 
lykilhlutverki á bændamörkuðunum.  
En við höfum dæmi þar sem til staðar eru bæði veitingaaðilar og matvælaframleiðendur 
undir sama hatti út á við. Holtsel og Kaffi kú eru kannski skýrustu dæmin. Þar er gert ráð fyrir 
að eitt þátttökugjald verði greitt. 
Gert er ráð fyrir því að þátttökugjöldin standi undir árlegum markaðskostnaði við þau 
grunnverkefni sem matarstígurinn mun framkvæma eða taka þátt í. Það er mikilvægt að 
starfsemin verði gerð sjálfbær og verður að endurskoða árlega þessar upphæðir og 
skiptingar í flokka í takti við starfsemi matarstígsins.  
Undirbúningsstjórn 
 
Tillagan SAMÞYKKT með breytingum um hækkun gjalda í lið 2 og 3 miðað við það sem 
tillaga undirbúningsstjórnar var. Þær breytingar eru kynntar hér að ofan. 40, 20 og 10 
þúsund. Voru 40, 15 og 5 þúsund.  
 
 
 
Tillaga lögð fyrir stofnfund Matarstígs Helga magra, þriðjudaginn 3. mars 2020. 
Starfsemi og verkefni 2020 
Undirbúningsstjórnin leggur til að starfsemi matarstígsins verði þessi árið 2020: 
 

1. Bændamarkaðir 
● Þurfum að ákveða tíðnina. 
● Höfum fengið 90% vilyrði með aðstöðu frá sveitarfélaginu. 
● Fá listamenn og fleiri til að koma fram til að trekkja.  

 
2. Pop-up viðburðir 
● Úthluta helgum til áhugasamra þátttakenda í verkefninu. 



● Viðburður á ábyrgð þess sem heldur hann. 
● Markaðssett af viðburðarstjórnanda og samfélagsmiðlum matarstígsins.  

 
3. Matarhátíð Helga magra í tengslum við Handverkshátíðina 
● Búið að opna á samtalið, góðar viðtökur, þarf að útfæra nánar. 

 
4. Local Food sýning / matarhátíð 3. október. 
● Hugmyndin að vera með sameiginlegan bás á sýningunni. 
● Matartengdir viðburðir í sveitinni.  
● Er haldin annað hvert ár. 

 
Greinargerð 
Það er mikilvægt að færast ekki of mikið í fang fyrsta árið og sameinast um verkefni sem við 
getum klárlega sinnt svo sómi sé að. Þetta eru verkefni sem matarstígurinn tekur þátt í 
opinberlega. Hins vegar eru mörg verkefni sem þarf að skoða og vinna á bak við tjöldin í 
anda þeirra markmiða sem matarstígurinn hefur sett sér. T.d. þessi hér: 

● Hvernig ætlum við að vinna að því að matvælaframleiðendur fái aðgang að löglegri 
aðstöðu til fullvinnslu sinna afurða? 

● Hvernig ætlum við að halda utan um fræðsluhlutann? Verður það hryggjarstykkið í 
starfseminni yfir vetrartímann sem dæmi? 

● Hvernig ætlum við að haga samskiptum við erlend matarstígsverkefni? 
● O.fl. 

 
Bændamarkaðirnir geta orðið einskonar hjarta starfseminnar til lengri tíma litið. Því er 
mikilvægt að skoða vandlega hversu oft á að halda þá og hve langt á milli. Einnig þarf að 
skoða það með tilliti til uppskeru og að þátttakendur hafi tíma til að framleiða vörur á milli.  
 
Undirbúningsstjórn 
 
Tillagan SAMÞYKKT samhljóða 
 
 

5. Erindi frá Elvu Gunnlaugsdóttur verkefnastjóra frá SSNE - áður 
Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar og Höllu Sif Guðmundsdóttur frá Milli fjöru og 
fjalla 

 
Elva kynnti Local Food hátíðina sem er sjálfseignarfélag. Hátíðin lennti inni á borði 
Atvinnuþróunarfélagsins fyrir tveim árum síðan og þar sem þeim þótti verkefnið mikilvægt þá 
ákváðu þau að halda því áfram og voru með sýningu í Hofi í mars á síðasta ári og næsta 
sýning verður 3. október í ár.  
Halla sagði frá sýningunni í fyrra þar sem allir voru saman í því að skapa hópstemmingu. 
Hún nefndi einnig hversu mikilvægt það sé að ALLIR sem eru að taka þátt eru sýningin og 
að það þurfa allir að styðja hvorn annan í markaðssetningu á samfélagsmiðlunum. Þú sem 
sýningaraðili ert einnig auglýsandinn af viðburðinum, allir sem taka þátt eru auglýsendur. 
Hún nefndi hversu mikilvægt það er að allir sjái hag sinn í því að styðja og hjálpa næsta 
manni. Ýta öðrum áfram til þess að hjálpa sjálfum sér.  



Fljótlega kemur að því að sýningin verði auglýst en fyrst þarf að ráða verkefnastjóra í 
verkefnið.  
 

6. Erindi frá Ragnheiði Láru Brynjólfsdóttur og Þresti Heiðari Erlingssyni 
bændum í Birkihlíð í Skagafirði um heimaframleiðslu og örslátrun. 

Ragnheiður og Þröstur sögðu frá ferli sínu frá því að þau byrjuðu með hugmyndavinnuna 
árið 2011 og til dagsins í dag. Þau lögðu mikla áherslu á að hafa öll starfsleyfi á hreinu strax. 
Í dag eru reglugerðir ekki alveg eins strangar og þegar þau byrjuðu og ætti því ekki að vera 
eins mikið mál að hefjast handa. Lengi vel voru þau með gámaleyfi fyrir kindakjötssölu sína 
þannig að þegar verð hrundi á lambakjöti til bænda þá voru þau þá þegar komin með 
ákveðinn markað sem síðan hefur bara stækkað.  
Þröstur talaði um hversu mikilvæg persónutengsl við kúnnann séu og að þau eru einnig að 
selja á sínum forsendum. Fara til dæmis eingöngu til Reykjavíkur með vörur þegar bíllinn er 
orðinn fullur og fólk veit að það þarf oft að bíða eftir að varan komi til þeirra. Því fleiri 
framleiðendur sem fara í þessa söluaðferð á vöru sinni því stærri verður markaðurinn. 
Bændurnir í Birkihlíð slátra öllu sínu í sláturhúsinu á Blönduósi þar sem kjötið fær að hanga 
og meirna áður en það er fryst. Sjálf sjá þau um alla aðra vinnslu og sölu á sínum vörum og 
vilja í raun að þetta ferli sé algerlega á vegum framleiðandans. Frá bónda að vöru og engir 
milliliðir. Þau fá til sín kjötiðnaðarmann til þess að sjá um að skera, annars sjá þau um alla 
pökkun og sölu.  
Hann telur að bændur verði að fara að líta á sig sem matvælaframleiðanda sem framleiðir 
lúxusvöru og eigi algerlega að vera með í öllu framleiðsluferlinu.  
Örsláturhús, þetta mál er í ferli og því fleiri sem vilja vera með allt framleiðsluferlið hjá sér, 
styðja að það verði að veruleika. Því fleiri því sterkara afl.  
Nefndi að það ætti að fara fram áhættumatsgreining jafnvel í haust í tengslum við 
heimaslátrun.  
Aðal atriðin:  

- muna að hafa leyfin í lagi 
- Minna mál að gera enn maður heldur. 
- Ganga í félag smáframleiðenda - mikilvægt.  
- og einnig Beint frá býli. 

 
  

7. Formleg stofnun félagsins 
a. Samþykktir félagsins 
b. Kosning í stjórn Matarstígs samkvæmt samþykktum félagsins. 

 
Samþykktir félagsins voru samþykktar samhljóða (sjá eigið skjal)  
Kosning.  
Í fyrstu stjórn félagsins sem kosið var um á stofnfundi eru eftirtaldir. 
Einar Aðalsteinsson Kaffi Kú 
Karl Jónsson Öngulstöðum 
Hugrún Hjörleifsdóttir Brúnum 
Helga Berglind Hreinsdóttir Hríshóli 
Kristín Thorberg Litla - Dal 
voru þau samþykkt með lófataki. 



8. Önnur mál 
a. Markaðsstofa Norðurlands hefur sýnt Matarstíg Helga magra mikinn áhuga og 

fyrirhugað er að tengja innsveitir norðurlands við Norðurstrandaleiðina og vera þá 
tengd matargnægðum sem finnast innar í landinu og að sett verði upp vefsíða sem 
tengiröll matartengd verkefni á einn stað. 

b. Fyrirhugað er að vera með ráðgjafateymi sem getur gefið skrifleg og munnleg ráð 
fyrir þátttakendur verkefnisins. Ráðgjöfin tengist kjötiðn, matreiðslu, markaðsmálum 
og gerð viðskiptaáætlunar.  

c. Sóttur var styrkur til Matarauðs Íslands upp á tæpar 10 milljónir og fékk 
Matarstígurinn svar nú á dögunum um að þau hafi hlotið styrk upp á 5 milljónir króna 
vegna þessa verkefnis. Áætlað er að hluti verkefnisins fari í að ráða verkefnisstjóra 
og einnig er fyrirhugað að verkefnið verði að mestu sjálfbært þegar líður á.  

d. Planlagt er að skipuleggja heimsókn á bæi sem stunda heimaframleiðslu til þess að 
sjá hvaða möguleika fólk hefur og skoða ýmsar útfærslur sem eru í gangi á 
mismunandi stöðum. 

 
Ekki fleiri mál voru á dagsskrá og fundi var slitið kl. 22:30 
 
 
Einar Gíslason, fundarstjóri 
 
 
Sigríður Sólarljós Ketilsdóttir, fundarritari  


