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Inngangur 
Matarstígur Helga magra var stofnaður í mars árið 2020. Tilgangurinn er að sameina krafta 

matvælaframleiðenda, veitingaaðila og ferðaþjónustunnar í Eyjafjarðarsveit í eitt verkefni sem snýr að 

því að búa til mataráfangastað á heimsvísu.  

Eitt af þeim undirverkefnum sem matarstígurinn stýrir eru bændamarkaðir. Þeir verða haldnir frá 11. Júlí 

2020, á tveggja vikna fresti, fram á haustið.  

Það er í allmörg horn að líta þegar halda á matarmarkaði. Snýr það að ýmsum leyfismálum, aðstöðu og 

markaðssetningu aðallega. Í þessari handbók er fjallað um þessi atriði og eru þátttakendur í markaðnum 

vinsamlegast beðnir um að vinna eftir því sem hér kemur fram.  

Við teljum okkur geta boðið upp á bestu staðsetninguna sem völ er á í sveitarfélaginu. Fyrir framan 

fjölfarnasta staðinn í sveitarfélaginu, við íþróttamiðstöðina og grunnskólann.  

Það er full ástæða til að þakka Eyjafjarðarsveit og Hrafnagilsskóla fyrir höfðinglegan stuðning í formi 

aðstöðunnar sem við fengum og aðganginn að skólaeldhúsinu fyrir smáframleiðendur.  

Fulltrúar matarstígsins verða á svæðinu og verkefnastjórinn Karl Jónsson, verður söluaðilum til trausts og 

halds.  

Þessi handbók er lifandi plagg og verður því eingöngu gefin út rafrænt og uppfærð á milli markaða 

reynist þörf á því.  

  



 
 

Þátttökuskilyrði 
Til að fá aðgang að bændamörkuðum Matarstígs Helga magra þarf að uppfylla eftirtalin skilyrði: 

1. Vera skráður þátttakandi í Matarstíg Helga magra. 

2. Vera með viðeigandi framleiðsluleyfi.  

3. Að burðarhráefni úr framleiðslunni sé úr Eyjafjarðarsveit.  

Upplýsingar um skráningu í matarstíginn má finna á upplýsingasíðunni www.matarstigur.is.  

Enginn fær að taka þátt í mörkuðunum nema vera með viðeigandi leyfi. Nánar má lesa um 

leyfismál í minnisblaði aftast í þessari handbók.  

Á vefsíðu Samtaka smáframleiðenda matvæla má auk þess finna lista yfir þau lög og reglugerðir 

sem eiga við um matvælaframleiðslu https://ssfm.is/reglugerdir.php. Rétt er að benda á 

starfsemi þessara samtaka, en matarstígurinn er með aukaaðild að þeim. Þeir sem fara í 

smáframleiðslu eru hvattir til að ganga í samtökin.  

Framkvæmd markaðanna 
Markaðirnir standa frá kl. 12 – 16 þá laugardaga sem þeir eru settir upp. Þeir eru í 

veitingaaðstöðunni sem notuð er á Handverkshátíðunum. Þar verður sett upp vatn og vaskur 

auk rafmagns. Kælar verða á staðnum til afnota fyrir seljendur.  

Þátttakendur eiga að mæta kl. 11 til að setja upp sitt sölusvæði. Þeir þurfa að hafa meðferðis 

staðfestingu á framleiðsluleyfi sé um það að ræða og framvísa. Ekki er gerð sérstök krafa um 

útlit á sölusvæðunum en gengið út frá því að hafa þau snyrtileg.  

Gert er ráð fyrir því að boðið verði upp á skemmtiatriði á meðan mörkuðunum stendur, kl. 14 

og 15 þannig að um verður að ræða skemmtun fyrir alla fjölskylduna.  

Uppgjör 
Aðgangur að bændamörkuðunum er innifalinn í þátttökugjaldi í matarstíginn.  

Öllum er frjálst að vera með sinn posa á staðnum. Einnig mun matarstígurinn vera með posa 

sem allir geta innheimt í. Þá þarf að halda bókhald yfir það og matarstígurinn millifærir þær 

greiðslur sem um ræðir eftir uppgjöri. Útfærsla þessa liggur fyrir þegar markaðurinn hefst.  

Markaðssetning 
Matarstígurinn mun setja auglýsingar í vikulegar dagskrár og sveitapóstinn ásamt því að keyra 

viðburðina af krafti á Facebook. Einnig verður reynt af fremsta megni að koma viðburðunum á 

framfæri í fjölmiðlum.  

http://www.matarstigur.is/
https://ssfm.is/reglugerdir.php


 
Á meðan mörkuðunum stendur er afar mikilvægt að þátttakendur 

setji inn myndir á samfélagsmiðla með myllumerkinu #helgimagri. 

Þetta þarf að gera til að vekja athygli á mörkuðunum á meðan þeir 

standa. Ekki er nóg í aðdraganda þeirra að setja inn að 

þátttakendur verði þar, heldur skiptir mjög miklu máli að ná til 

almennings í gegn um samfélagsmiðla á meðan mörkuðunum 

stendur.  

Samvinna 
Við byggjum á samvinnu og því er öllum upp á lagt að styðja hver við annan og sýna tillitssemi 

og samvinnufýsi.  

  

  



 

Leiðbeinandi minnisblað 
Nauðsynleg leyfi fyrir smáframleiðendur sem ætla að taka þátt í 

bændamörkuðum Matarstígs Helga magra. 

Framleiðsluleyfi 
Allir þeir sem hyggjast framleiða matvörur og selja á bændamörkuðum matarstígsins í sumar verða að 

hafa framleiðsluleyfi og framvísa því á mörkuðunum.  

Þessi framleiðsluleyfi fást annað hvort hjá Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra eða hjá 

Matvælastofnun, MAST. 

Þumalputtareglan er sú að þegar framleiða á úr dýraafurðum er það MAST sem þarf að sækja um leyfi til. 

Dæmi um þetta er kæfa, bjúgu, pylsur, egg og slátur. Þegar framleiða á úr öðrum afurðum t.d. úr 

jurtaríkinu, er það HNE sem gefur út leyfi. Dæmi um þetta eru sultur og hlaup, pestó, kryddolíur, te,  

sveppir o.fl.  

Þegar þessir hlutir skarast þ.e. ef framleiða á úr hvoru tveggja ber að sækja um leyfi til MAST en HNE og 

MAST ákveða þá í sameiningu hvor aðilinn gefur út leyfi.  

Lögleg vinnsluaðstaða 
Í flestum tilfellum þurfa leyfishafar að koma sér upp löglegri vinnsluaðstöðu. Í tilfelli Matarstígs Helga 

magra hefur sveitarfélagið og Hrafnagilsskóli lánað skólaeldhús skólans fyrir framleiðendur innan 

matarstígsins. Það er því ekki þörf á að koma sér upp sérstakri aðstöðu. Aðeins þarf að panta tíma í 

eldhúsinu hjá verkefnastjóra matarstígsins, á netfanginu helgimagri@esveit.is.  

Söluleyfi 
Matarstígur Helga magra mun halda á söluleyfi markaðanna og því er ekki þörf á því að hver og einn 

framleiðandi afli sér slíks leyfis.  

Veitingaaðilar með löglega vottuð eldhús 
Þeir veitingaaðilar sem reka veitingaeldhús til framleiðslu og sölu á mat innanhúss, geta sótt um viðbót 

við leyfi sitt hjá HNE sem heimilar þeim að framleiða til sölu utan starfsstöðvar eins og á 

bændamörkuðunum.  

Heimtökukjöt 
Þeir bændur sem slátra skepnum í sláturhúsi og taka heim, geta selt kjötið á mörkuðum eins og 

bændamörkuðum matarstígsins. Þeir þurfa þó að hafa leyfi frá MAST til að umpakka vörunum og sýna 

fram á að aðstaðan til þess sé fullnægjandi. Sem dæmi er skólaeldhús Hrafnagilsskóla löglegur 

vettvangur fyrir pökkun heimtökuafurða sem eru sneiddar og hlutaðar niður á sláturhúsi.  

Þurfi hins vegar að hluta heila skrokka niður í sölueiningar þarf stærri tæki en eru í skólaeldhúsinu. Þau 

má finna t.d. í Matarskemmunni á Laugum í Reykjadal sem hefur starfsleyfi MAST. 

Merkingar söluvara 
Sölueiningar þurfa að uppfylla lögboðnar merkingar. 

mailto:helgimagri@esveit.is


 
 


