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Abstract 

Food tourism has been defined in numerous ways and there has rarely been a consensus on 

which is the appropriate definition. When it comes to food tourism, it is important to examine 

both local and regional food systems because tourists that choose local food often assume that 

they are buying an authentic product that originates from a local producer. In that respect the 

traceability and visibility of a product is an increasing concern of consumers. It has become 

important for the travel industry, especially with regard to sustainable tourism, to increase the 

availability of local food. The interplay between local food production and tourism can be 

beneficial for the economy, social justice, health, welfare and the environment as well as the 

sustainability of regions. Marketing opportunities in sustainable tourism are on the rise and 

they offer avenues for producers of local food. There is an ongoing development of local food 

and tourism in Iceland through such efforts as Visit Iceland, Iceland Naturally, Food and Fun, 

Matís ehf, Beint frá býli and other organizations. In addition, restaurants and grocery stores 

increasingly offer a selection of locally produced food. Three individuals associated with the 

production and/or sales of local food were interviewed for the purpose of answering the 

question whether local food is important to tourism in Iceland.   

Keywords: Local food, culinary tourism, sustainability, tourism, food production. 
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Útdráttur 

Matarferðaþjónusta hefur verið skilgreind á fleiri en einn hátt og sjaldnast allir verið ánægðir 

með hverja skilgreiningu. Þegar kemur að matarferðaþjónustu er mikilvægt að skoða 

staðbundin og svæðisbundin matvæli en þegar ferðamenn velja staðbundin matvæli telja þeir 

sig gjarnan vera að fá ósvikna vörur beint frá framleiðanda, þar sem rekjanleiki vörunnar og 

sýnileiki er alltaf að verða mikilvægari fyrir neytendur. Það er mikilvægt fyrir 

ferðaþjónustuna að auka framboð á staðbundnum matvælum þegar kemur að sjálfbærri 

ferðaþjónustu en samspil staðbundinnar matvælaframleiðslu og ferðaþjónustu geta haft 

jákvæð áhrif á efnahag, félagslegt réttlæti, heilsu, velferð og umhverfi, og á annan hátt aukið 

sjálfbærni svæða. Markaðstækifæri í sjálfbærri ferðaþjónustu eru mikil og þar skapast 

möguleikar fyrir framleiðendur staðbundinna matvæla. Á Íslandi er verið að vinna að 

uppbyggingu staðbundinna matvæla og ferðaþjónustu á mörgum stöðum, meðal annars í 

gegnum t.d. Visit Iceland, Iceland Naturally, Food and Fun, Matís ehf., Beint frá býli og fleiri 

samtaka. Auk þess bjóða veitingahús og verslanir upp á meira úrval af staðbundnum 

matvælum en áður. Tekin voru viðtöl við 3 aðila sem tengjast staðbundinni 

matvælaframleiðslu og/eða sölu til að fá svar við spurningunni hvort að staðbundin matvæli 

eru mikilvæg í ferðaþjónustu á Íslandi? 

Lykilorð: Staðbundin matvæli, matarferðaþjónusta, sjálfbærni, ferðaþjónusta, 

matvælaframleiðsla. 
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1. Inngangur 

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur aukist verulega undanfarin ár og von er á að hún eigi eftir að 

halda því áfram (Ferðamálastofa, 2012). Þegar ferðamenn fara um landið vilja þeir eiga 

möguleika á heildstæðri upplifun þar sem þeir fá að njóta og upplifa menningu landsins og 

siði, m.a. í gegnum matvæli. Matvæli skipta miklu máli þegar kemur að upplifun ferðamanna 

af einstökum stöðum og svæðum. Bæði hefðbundin og staðbundin matvæli skipta þar máli. 

Framboð á staðbundnum matvælum til ferðamanna hefur aukist á Íslandi undanfarin ár og 

eftirspurn eftir slíkum matvælum meðal ferðamanna sem hingað koma, virðist einnig vera 

tilstaðar eins og fram kemur í þessari rannsókn og í könnun sem Matís stóð fyrir sumarið 

2012 (Laufey Haraldsdóttir, samtal, 12. september 2012). Almennt má telja að hlutur 

matarferðaþjónustu í heildarmynd ferðaþjónustu á Íslandi hafi vaxið mjög síðasta áratuginn. 

Fyrsta þróunarverkefnið tengt svæðisbundinni matarferðaþjónustu fór af stað árið 2004 

(Matarkistan Skagafjörður, án árs; Helgi Gestsson og Kristín Helgadóttir, 2009:285) en fram 

að þeim tíma hafði ekki verið hugað sérstaklega að staðbundum matvælum í ferðaþjónustu á 

Íslandi með markvissum hætti. Við það urðu til svæðisbundin verkefni um mat og 

ferðaþjónustu hringinn í kringum landið. Bankahrunið árið 2008 ýtti verulega undir þessa 

þróun og ferðaþjónustuaðilar fóru í auknu mæli að skoða hvað það væri í nærumhverfinu sem 

hægt væri að bjóða ferðamönnum. Þegar hugað er að uppbyggingu svæða og framþróun, er 

mikilvægt atriði að skoða hvernig það er hægt án þess að skaða umhverfi eða mannlíf á 

svæðinu og vinna þannig að sjálfbærri þróun. Að bjóða upp á matvæli sem framleidd eru og 

unnin í héraði er stórt skref í þá átt og kallast á við aukna umhverfisvitund og þekkingu 

almennings á hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. 

Mikilvægi staðbundinna matvæla í ferðaþjónustu á Íslandi hafa lítið verið skoðuð og þess 

vegna lítið hægt að staðhæfa um gildi þessarar vöru fyrir atvinnugreinina. Hér á eftir verður 

fjallað um matarferðaþjónustu, staðbundin matvæli og sjálfbærni – og samhengið þar á milli. 

Til að fá vísbendingar um stöðuna hér á landi voru tekin viðtöl við þrjá aðila sem tengjast með 

mismunandi hætti þessari vöru hérlendis, frá framboðshliðinni, í gegnum hagsmunasamtök og 

frjáls félagasamtök. Leitað var svara við spurningunni um hvort að staðbundin matvæli séu 

mikilvæg í ferðaþjónustu á Íslandi?
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2. Fræðilegur grunnur 

Framanaf var matur einungis talinn hluti af daglegu lífi ferðalanga og ekki litið á hann sem 

hluta af upplifun á ferðalögum eða að hann gæti haft einhver áhrif á ímynd ferðaþjónustu á 

tilteknum stað. Smám saman opnuðust þó augu manna fyrir því mikilvæga hlutverki sem 

matur og matarmenning hefur og áhugi fyrirtækja og opinberra aðila vaknaði á 

matarferðaþjónustu (Hall, Sharples, Mitchell, Macionis og Combourne, 2003:1-2). Með 

aukinni áherslu á sjálfbæra þróun í heiminum skapast tækifæri varðandi markaðssetningu 

staðbundinna matvæla í ferðaþjónustu, þar sem boðið er upp á matvæli sem ekki skilja eftir 

sig mörg sótspor og eru oft á tíðum framleidd með það að markmiði að auðlindir landsins og 

náttúrunnar séu ekki ofnýttar. Heldur séu matvælin nýtt á því svæði sem þau eru framleidd og 

þannig unnið að sjálfbærni samfélagsins og umhverfisins um leið. 

2.1 Matarferðaþjónusta 

Þó allir þurfi að borða á ferðalagi er ekki hægt að skilgreina alla ferðaþjónustu sem 

matarferðaþjónustu eða alla ferðamenn sem matarferðamenn. Hall ofl. (2003:10) hafa 

skilgreint matarferðaþjónustu þannig; „matarferðamennska er heimsókn til 

matvælaframleiðenda eða í matvælavinnslu, á matvælahátíð, veitingastaði, eða aðra staði, þar 

sem áhugi á smökkun og/eða upplifun á matvælum framleiðslusvæðisins er megin hvati 

ferðalagsins“. Önnur skilgreining kemur frá Long (2004:187) það sem hún skilgreinir 

matarferðaþjónustu sem „þá reynslu að upplifa menningu þjóða í gegnum matarmenningu 

þeirra þar sem þátttaka felst í því að neyta, undirbúa, framsetja og matreiða máltíð eða siði 

aðra en manns eigin”. Samkvæmt þessum skilgreiningum er upplifun ferðamanna af svæðinu, 

fólkinu og menningunni mikilvæg, þar sem matur og matartengdir viðburðir skipta höfuðmáli. 

Samkvæmt Hall er maturinn auk þess aðalhvati ferðalagsins ef um matarferðamennsku er að 

ræða. Bæði skilgreining Long og Halls o.fl. eiga við þegar talað er um matarferðaþjónustu 

sem sértæka tegund ferðaþjónustu þar sem markhópurinn er fólk með sérstakan áhuga á mat 

og matarmenningu. Mikilvægi matar sem aðdráttarafl í ferðaþjónustu takamarkast þó ekki við 

þann hóp (Sims, 2009, Gyimóthyog Mykletun, Kim og Eves, 2009, og Mak, Lumbers, Eves, 

og Chang, 2012).  
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Auk þess að vera mikilvæg næring og hluti af afþreyingu ferðalags, er neysla matar talin vera  

mikilvægur hluti af sjálfsmynd einstaklingsins þar sem hann m.a. undirstrikar félagsleg og 

samfélagsleg gildi, eins og það að sýna “ábyrga” ferðamennsku (Gyimóthy ofl. 2009:260; 

Sims 2009:328). Þetta á ekki síst við um staðbundin matvæli og þá ímynd sem þeim tengjast.  

Hagsmunaaðilar innan ferðaþjónustunnar hafa séð tækifæri í því að auðkenna áfangastaði með 

vísan í mat og matarmenningu og þannig að leyfa ferðamönnum að kynnast siðum og 

menningu staðarins í gegnum matinn (Mak ofl., 2012:928). Slík markaðssetning á 

staðbundnum mat getur einnig verið liður í efnahagslegri og félagslegri sjálfbærni 

áfangastaðarins eða svæðisins, auk þess að vera tækifæri til nýsköpunar innan ferðaþjónustu. 

Því hefur verið haldið fram að meðal annars iðnvæðing landbúnaðar og nútíma matvælakerfi, 

hafi gert neytendur fráhverfa hefðbundnum iðnaðarframleiddum matvælum og leitt til þess að 

vaxandi hópur manna sækist meðal annars eftir staðbundnum matvælum (Sims 2009:323).  

Neytendur vilja vita hvaðan maturinn þeirra kemur og hvað hefur verið gert við hann og þetta 

hefur ýtt undir áhuga ferðamanna á staðbundnum matvælum. Meðal annars telja ferðamenn  

sig fá ósvikna vöru beint frá framleiðanda í gegnum þessa vöru (Sims, 2009:333). Samkvæmt 

Hall (Hall, ofl., 2003:110-111) hefur færst í vöxt að þéttbýlisbúar sæki út fyrir bæinn til að 

finna staðbundin matvæli og slaka á í leiðinni. Þetta hefur Erlendur Pálsson (fyrirlestur, 24. 

apríl 2012) tekið eftir að er að gerast á Sólheimum í Grímsnesi þar sem neytendur koma í 

„sunnudagsbíltúr“ á Sólheima til að nálgast staðbundin matvæli.  

2.2 Staðbundin matvæli og ferðaþjónusta 

Matur og staður eru óaðskiljanleg hugtök þegar talað er um staðbundin matvæli og 

ferðaþjónustu. Gjarnan er talað um hugtökin „staðbundin matvæli“ (e. local food) og 

„svæðisbundin matvæli“ (e. regional food).  Mörkin þarna á milli eru óskýr. Staðbundin 

matvæli má skilgreina sem þau matvæli sem eru framleidd og unnin á ákveðnu svæði og hafa 

staðbundin einkenni og innihald þar sem ekki er farið út fyrir ákveðið landsvæði til að nálgast 

hráefni (Kim, Eves og Scarles, 2009:424). Þau eru meðal annars seld af smáframleiðendum, 

bændum og á mörkuðum í nærumhverfi, en síður markaðssett út fyrir svæðið (Guðmundur 

Heiðar Guðmundsson, 2009:2-3).  Á Bretlandi hafa svæðisbundin matvæli fengið nokkuð 

skilmerkilega skilgreiningu. Í stefnumótun DEFRA um uppbyggingu  svæðisbundinna 

matvæla á Bretlandseyjum eru þau skilgreind sem matvæli sem framleidd eru á landfræðilega 
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skilgreindu svæði og innihalda hráefni frá svæðinu að öllu leiti eða að hluta en geta þó verið 

markaðssett bæði innan og utan svæðisins sem um ræðir (Guðmundur Heiðar Gunnarsson, 

2009:2-3). Í þessari ritgerð verður hugtakið staðbundin matvæli notað yfir matvæli sem falla 

undir báðar þessar skilgreiningar. 

Staðbundin matvæli hafa einnig verið skilgreind af Enteleca Research and consultancy í 

Bretlandi (Kim ofl., 2009:424) sem þau matvæli sem eru framleidd á svæðinu, en einnig sem 

þau matvæli sem innihalda utanaðkomandi hráefni svo framarlega sem þau eru unnin á 

svæðinu og fá þannig svæðisbundin auðkenni. Þessi mismunandi sýn á það hvernig beri að 

skilgreina staðbundin mat kemur meðal annars til af þeirri margbreytilegu merkingu sem 

orðið „staðbundið“ eða “local” hefur í hugum fólks. Allen og Hinrichs (Sims, 2009:324) halda 

því fram að orðið staðbundið sé ofnotað og jafnvel notað um það sem kemur staðbundnum 

matvælum ekki neitt við, vegna þess hversu misjafnar skilgreiningar á staðbundnum 

matvælum eru sé fólki gefinn kostur á því að ofnota orðið um það sem á ekki við. Pratt (2007: 

288-289) telur “hið staðbundna” geta tengst mismunandi þáttum eins og umhverfisvernd, 

lífrænt ræktuðum mat, félagslegu réttlæti, sanngjörnum viðskiptum, byggðamálum og jafnvel 

gæðum. Að mati Kim ofl. (2012:1) er neysla á staðbundnum matvælum á ferðalögum 

mikilvæg upplifun ferðamannsins vegna þess að það þjónar því hlutverki að skemmta og auka 

upplifun af staðnum sem verið er að heimsækja. Í rannsókn Sims (2009:334) kemur fram að 

staðbundin matvæli geta náð til ferðamanna á marga vegu, allt frá því að svara eftirspurn eftir 

venjubundnum matvælum, til þess að hafa táknrænt gildi fyrir stað eða svæði. Staðbundin 

matvæli geta þannig verið mikilvæg í markaðssetningu áfangastaða og verið liður í því að 

veita ferðamönnum einstaka upplifun. Áfangastaðir hafa í auknum mæli nýtt sér 

matvælaþáttinn til nýsköpunar og vöruþróunar. 

Staðbundin matvæli hafa komið mjög við sögu þar sem fjallað er um byggðamál. Matur 

verður stöðugt mikilvægari partur af ferðaþjónustu í dreifbýli, ekki síst þar sem samspil 

staðbundinnar matvælaframleiðslu og ferðaþjónusta getur haft mikil áhrif á efnahag dreifbýlla 

landssvæða. Aukið samstarf þarna á milli kemur meðal annars fram í auknu framboði til 

ferðamanna á matvælum beint frá bónda, sérstökum matseðlum veitingahúsa þar sem áhersla 

er lögð á staðbundin matvæli o.fl.(Hall, ofl., 2003:25-26).  
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Matarferðamenn heimsækja gjarnan þá staði þar sem hægt er að nálgast staðbundin matvæli 

frá fyrstu hendi. Það er algengt að þeir sækist eftir gæðum í þessum matvælum og 

vinnslu/matreiðslu samkvæmt gömlum hefðum. Bændamarkaðir eru mikilvægir í þessu 

sambandi því þar hafa ferðamenn og aðrir neytendur tækifæri til þess að upplifað matinn beint 

frá ræktandanum (Hall, ofl., 2003:78-80). Verslanir og veitingahús eru ekki síður mikilvægir 

staðir til þess að auðvelda ferðamönnum aðgengi að þessari vöru (Hall, ofl., 2003:119-120). 

Með því að bjóða upp á staðbundin matvæli geta verslanir og veitingastaðir dregið að 

neytendur sem eingöngu koma til að kaupa staðbundin matvæli og aukið þjónustu við og 

upplifun annarra markhópa (Hall ofl., 2003:249). 

Á Íslandi er ekki til sérstakt opinbert regluverk sem skilgreinir staðbundin matvæli og hvaða 

skilyrði þau þurfa að uppfylla. Ný reglugerð leit þó dagsins ljós sumarið 2012 sem að 

skilgreinir framleiðslu og markaðssetningu undir svokölluðum smáræðismörkum (Reglugerð 

um framleiðslu og markaðssetningu aðila undir smáræðismörkum á matvælum og afhendingu 

á litlu magni matvæla beint til neytenda og staðbundinna smásölufyrirtækja nr 580/2012). Í 

reglugerðinni eru staðbundin matvæli ekki skilgreind, en staðbundin smásölufyrirtæki eru 

aftur á móti skilgreind sem fyrirtæki sem afhendir matvæli beint til neytenda og er ekki í 

meira en 50 km fjarlægð frá frumframleiðenda. 

Mikilvægt er að ekki sé verið að blekkja ferðamanninn með því að bjóða falsaða vöru og því 

nauðsynlegt að skilgreina hvaða vöru er verið að bjóða í markaðssetningu staðbundinna 

matvæla til ferðamanna. Það má meðal annars gera með því að merkja vörurnar en á Íslandi 

hafa verið mismunandi aðferðir við að merkja staðbundin matvæli.   

2.3 Sjálfbærni og staðbundin matvæli  

Ekki ósjaldan eru staðbundin matvæli flokkuð með „óhefðbundnum matvælum“ (e. 

alternative food). Í þann flokk falla einnig lífrænt ræktuð matvæli, svokölluð siðferðismatvæli 

(e. ethical food), sérstakt heilsufæði, matvæli framleidd undir sanngjörnum 

framleiðsluskilyrðum (e. fair traid), grænmetisfæði og margt fleira. Óhefðbundnum 

matvælum er þá stillt upp sem andstæðunni við matvæli sem framleidd eru á hefðbundinn 

hátt. Þetta hefur leitt til flokkadrátta sem ýmsir hafa talið óheppilega þróun. Maxey (Sims, 
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2008:324) telur hugmyndafræði sjálfbærninnar vera leiðina til þess að eyða þessari tvíhyggju 

þar sem öll matvælaframleiðsla er skoðuð frá sjónarhóli sjálfbærninnar. 

Sjálfbær þróun er alltaf að verða mikilvægari í samfélaginu. Hugtakið sjálfbær þróun varð til 

árið 1879 og er skilgreind sem sú „þróun sem gerir okkur kleift að mæta þörfum okkar án þess 

að stefna í voða möguleikum komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum“. Í rauninni byggir 

hugmyndin að sjálfbærri þróun á að ofnýta ekki þær auðlindir sem við höfum yfir að búa, 

heldur að nýta þær hófsamlega svo að komandi kynslóðir geti líka nýtt þær (Auður H. 

Ingólfsdóttir, 2002:30-31). Þessa hugmyndafræði er auðvelt að heimfæra á 

matvælaframleiðslu, þar sem þekkt er að mjög ágeng jarðyrkja eða veiði gengur á auðlindir 

jarðar á meðan að hófleg nýting ýtir undir umhverfislega sjálfbærni. Þá skiptir máli að 

matvæli eru ekki flutt heimshorna á milli með tilheyrandi orkunotkun, heldur nýtt á því svæði 

sem þau eru framleidd. Nýting staðbundinna matvælaframleiðslu getur einnig haft áhrif á 

félagslega sjálfbærni, m.a. í formi atvinnusköpunar og efnahagslega sjálfbærni þar sem að 

dregið er úr efnahagslegum leka svæða. Árið 1992 komu Alþjóðaferðamálasamtökin með 

sérstaka skilgreiningu á sjálfbærri þróun í ferðamennsku en hún er að mæta þörfum 

ferðamanna og heimamanna en stuðla um leið að verndun og auknum markaðstækifærum til 

framtíðar (Auður H. Ingólfsdóttir, 2002:146-147).  

Það má því álykta að verslun með staðbundin matvæli sé mikilvægur hluti af sjálfbærni svæða 

og framboð á veitingum sem í boði eru fyrir ferðamenn getur haft mikil áhrif á efnahagslega, 

menningarlega og umhverfistengda sjálfbærni áfangastaða í ferðaþjónustu (Sims 2008:321; 

Hall, ofl., 2003:26). Mikilvægt er að vekja athygli neytenda á málefnum sjálfbærni og hvernig 

vinna megi að henni. Ferðamenn sem kaupa staðbundin matvæli geta haft mikil áhrif og tekið 

þátt í sjálfbærni svæðisins með því að kaupa staðbundin mat – orðið “ábyrgir” ferðamenn. 

Samtökin Slow food um allan heim hafa verið að vekja athygli á þessu með því að kenna 

neytendum að gerast “meðframleiðendur” að matnum sem þeir neyta og vekja þá til 

umhugsunar um framleiðendur matarins og framleiðsluferli hans. Með því að vekja athygli á 

þessum málefnum vill Slow food draga úr neikvæðum áhrifum heimsvæðingar og vinna að 

því að neytendur líti frekar á smáframleiðslu og staðbundna framleiðslu sem um leið eykur 

sjálfbærni svæða (Schanbacher, 2010:110). Neytandinn þarf einnig að gera sér grein fyrir því 

að með því að kaupa staðbundin matvæli er ekki verið að nota óendurnýtanlega orku eins og 

bensín og olíu í flutninga á vörum og það stuðlar einnig að sjálfbærri þróun (Pratt, 2007:288; 
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Sims,2008:322). Verslun með staðbundin matvæli í ferðaþjónustu, eykur möguleika 

ferðaþjónustunnar að ná til umhverfis-meðvitaðra ferðamanna sem vilja stuðla að sjálfbærni á 

ferðalögum sínum. Ferðamenn sem huga að félagslegri, umhverfislegri og efnahagslegri 

sjálfbærni á ferðalögum sínum eru upplýstir um þau áhrif sem ferðalög þeirra og ferðahegðun 

hefur á alla þessa þætti og haga sér í samræmi við hugmyndafræði sjálfbærni (Sims, 

2008:323).  

Sumir neytendur, og þar með ferðamenn, vilja fá að hafa bein samskipti við 

matvælaframleiðendur og krafan um rekjanleika og þekkingu á uppruna matvæla verður sífellt 

meira áberandi. Til dæmis vilja neytendur fá að vita hvernig umhverfið er og hvernig unnið 

var með vöruna áður en hún kemur til neytandans (Pratt, 2007:289). Staðbundin matvæli 

mæta þessum kröfum neytandans, þar sem honum gefst færi á að vita hvaðan varan er og 

jafnvel undir hvaða kringumstæðum hún er framleidd. Hjá matvælaframleiðendum hefur 

vitundin um mikilvægi þeirra framlags til sjálfbærni einnig aukist og liður í því er að selja 

beint til neytenda án milliliða. Erlendis hefur það færst í vöxt að bændur og framleiðendur 

bjóði upp á vörur á mörkuðum og í sérstökum boxum (e. box schemes) við heimili sín, þar 

sem hægt er kaupa vöruna án milliliða (Sims, 2008:321). Bændamarkaðir eru mikilvægir í 

sjálfbærri ferðaþjónustu og oft sækjast ferðamenn í bændamarkaði til að komast frá 

alheimsvæðingunni og fá einstaka upplifun á ferðalagi. Með þessu geta bændamarkaðir 

stuðlað að efnahagslegri uppbyggingu og sjálfbærni í samfélögum (Hall, ofl., 2003:32).  

Samkvæmt Stefáni Gíslasyni umhverfisstjórnunarfræðings skilja matvæli sem eru 

verksmiðjuframleidd eftir sig fleiri svokölluð sótspor en matvæli sem framleidd eru í smáum 

stíl og varan hættir þá að vera sjálfbær. Ein af þeim leiðum sem ferðaþjónustan hefur til þess 

að leggja sitt af mörkum í átt að sjálfbærni, fækkun sótspora og hóflegri nýtingu auðlinda, er 

að bjóða upp á staðbundin matvæli og matvæli sem framleidd eru í smáum stíl á viðkomandi 

svæði. Markaðstækifærin í sjálfbærri matarferðaþjónustu eru mikil og þau liggja í framleiðslu 

í smáum stíl, staðbundinni framleiðslu og beinni sölu til ferðamanna (Stefán Gíslason, 

fyrirlestur, 24. apríl 2012).  

Nauðsynlegt er fyrir ferðaþjónustuna að nýta sér betur þá möguleika sem staðbundin matvæli 

bjóða upp á bæði fyrir ferðaþjónustuna sjálfa, framleiðendur og sjálfbærni svæða. Með góðri 
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uppbyggingu má gera staðbundin matvæli að enn mikilvægari þætti í ferðalögum bæði 

erlendra og íslenskra ferðamanna. 

  



14 

 

3. Matarferðaþjónusta á Íslandi 

Ferðaþjónusta spilar stórt hlutverk í efnahag jaðarsvæða og með því að bjóða upp á sérstöðu í 

staðbundum matvælum má vinna að aukinni fjölbreytni í ferðaþjónustu, auk þess sem 

utanaðkomandi áhugi getur örvað vitund og áhuga heimamanna á eigin framleiðslu og 

frumkvæði (Hall, Sharples, Mitchell, Macionis og Cambourne, 2003:26). Unnið hefur verið 

að uppbyggingu ferðaþjónustunnar á Íslandi, enda er hún ört vaxandi atvinnugrein um allt 

land, líka á jaðarsvæðum þar sem öðrum störfum fer fækkandi. Það hefur verið gert meðal 

annars með því að styðja við ferðaþjónustu á jaðarsvæðum og öðrum svæðum þar sem 

ferðaþjónustan hefur ekki verið mikil, auk þess að lengja ferðamannatímabilið til að það nái 

yfir lengra tímabil sérstaklega utan Reykjavíkur. Gerð var ferðamannaáætlun fyrir árin 2006-

2015 þar sem þessar áætlanir eru settar fram og skrifað um mikilvægi þess að draga úr 

röngum fjárfestingum og auka beina markaðssetningu þeirra svæða sem hana þurfa 

(Byggðastofnun, 2005:30).  

Mikilvægur þáttur í þessari viðleitni er matarferðaþjónusta. Á öllu landinu er hægt að nýta, 

óháð árstíma, mat og matarmenningu sem hluta af ferðaþjónustu áfangastaða og svæða og þar 

er stór vannýtt auðlind. Hringinn í kringum landið er hægt að finna matvörur framleiddar í 

sveitum landsins eða dregnar úr sjó og samstarf milli ferðaþjónustunnar og staðbundinnar 

matarframleiðslu getur þýtt tækifæri fyrir báðar greinar (Mak ofl., 2012:928; Stefán Gíslason, 

fyrirlestur, 24. apríl 2012). Matarferðaþjónusta á Íslandi er því nokkuð fjölbreytt eins og sjá 

má í köflunum sem hér fara á eftir.  

3.1 Landið 

Á landsvísu má nefna markaðsverkefni á vegum hins opinberra eins og Iceland Naturally (án 

árs) og Visit Iceland (án árs). Markmið þessara verkefna hefur m.a. verið að auka sýnileika og 

framboð íslenskra matvæla og kynna betur það sem landið hefur upp á að bjóða á því sviði. 

Auk þess hefur verið haldin matarhátíðin Food and Fun þar sem matreiðslumenn víðsvegar úr 

heiminum koma til landsins og elda úr íslensku hráefni (Food and fun, án árs). Ný Norræn 

Matvæli er samstarfsverkefni á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar, þar sem unnið er 

framtíðarmöguleika norrænna matvæla, eitt af markmiðum verkefnisins er að halda á lofti 
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norrænum gildum innan matargerðar og ferðaþjónustu á Norðurlöndunum og á heimsvísu (Ny 

Nordisk Mad, án árs). 

Beint frá býli (BFB) er samstarf á landsvísu sem var stofnað 29. febrúar 2008 og í því eru um 

100 félagar. Tilgangur BFB er að hvetja til heimavinnslu og sölu bænda á afurðum sínum. 

Aðilar félagsins stunda svokallaða smáframleiðslu en starfsemi þess byggist meðal annars á 

að koma á framfæri heimaunnum matvælum frá bændum allsstaðar af á landinu með 

samþættri markaðssetningu og dreifingu. Meginmarkmið félagsins er að tryggja neytendum 

gæðavöru þar sem rekjanleiki er auðveldur. Ein af grundvallarhugmyndum BFB er að 

varðveita menningararfinn og kynna fyrir næstu kynslóðum, auka skilning milli neytenda og 

framleiðenda og auka atvinnu á jaðarsvæðum og dreifðum byggðum þar sem hægt er að 

byggja upp atvinnu með heimavinnslu matvæla og beinni sölu til neytenda. Þarna spilar 

ferðaþjónustan stórt hlutverk, en með aukinni ferðaþjónustu er hægt að styðja við 

heimavinnslu matvæla með sölu á þeim til ferðamanna – og öfugt þar sem staðbundin 

matvælaframleiðsla getur aukið  fjölbreytni ferðaþjónustunnar. Þessi hugmyndafræði BFB 

styður í raun við stefnu íslenskra ferðamálayfirvalda um uppbyggingu ferðaþjónustu á 

jaðarsvæðum (Byggðastofnun, 2005:30). Félagar BFB framleiða fjölbreytta vöru og má þar 

telja allt frá hefðbundnu nautakjöti til sláturs, bæði ferskt og unnið grænmeti, jurtate, 

mjólkurafurðir eins og osta, jógúrt og egg (Beint frá Býli, án árs). Að sögn Guðmundar Jóns 

Guðmundssonar formanns BFB eru helstu viðskiptavinir söluaðila í Beint frá Býli 

„sérvinnsluneytendur. Fólk sem hugsar… örlítið öðruvísi en þessir sem að stökkva alltaf á 

frystiborðið í stórmarkaðnum og leita að því ódýrasta.“ 

Matís ehf. sem meðal annars vinnur að þróun og nýsköpun í matvælaiðnaði hefur tekið þátt í 

þróun og markaðssetningu staðbundinna matvæla á Íslandi með opnun svokallaðra 

matarsmiðja. Matarsmiðjurnar eru útbúnar tækjum og tólum til matvælavinnslu. Þær eru 

ætlaðar einstaklingum og smávinnslufyrirtækjum sem vilja þróa vöruhugmynd og framleiða 

matvæli í viðurkenndu umhverfi. Markmið Matís með opnum matarsmiðja er að auka 

nýsköpun og fullvinnslu á innlendu hráefni með sérstöðu íslenskra matvæla að leiðarljósi 

(Matís, án árs – a ). Þetta er gert sérstaklega með það að leiðarljósi að ýta undir 

matarferðaþjónustu og markaðssetningu staðbundinna matvæla fyrir ferðamenn á Íslandi. Auk 

matarsmiðja stýrir Matís samstarfsverkefninu Matur og sjálfbær ferðaþjónusta sem hefur það 
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að markmiði að auka umhverfislega, félagslega og hagræna sjálfbærni í íslenskri 

ferðaþjónustu (Matís, án árs – b).   

Það er mikill stuðningur við ferðaþjónustuna að hafa stór samtök víðsvegar um landið til að 

styðja við framleiðslu staðbundinna matvæla auk þess sem þau ásamt öðrum vinna að 

markaðssetningu sem skilar sér í ávinningi til lítilla framleiðenda og auknum skilningi 

ferðamanna á því hvað liggur að baki staðbundnum matvælum á Íslandi. 

3.2 Svæðisbundið/staðbundið 

Stór hluti þeirra sem selja staðbundin matvæli á Íslandi eru aðilar að samtökunum eins og 

Beint frá býli, Austurlambi og hinna ýmsu matarklasa sem finna má hringinn í kringum 

landið. Auk þess er á ansi mörgum stöðum hægt að fá keypt staðbundin matvæli bæði í 

búðum og veitingastöðum, þó merkingum þeirra séu mismunandi eins og meðal annars kom 

fram í þeim viðtölum sem tekin voru í tengslum við þetta verkefni. Það er heldur ekkert 

sameiginlegt merki fyrir þessa vöru á Íslandi, en slíkt vörumerki gæti hugsanlega virkað til 

framdráttar fyrir staðbundin matvæli á öllu landinu. Eins og staðan er í dag eru merkin mörg 

og það virkað ruglandi fyrir neytendur og þar með ferðamenn. Að mati Guðjóns Þorkelssonar 

(fyrirlestur 24. apríl 2012) er það hagsmunamál allra sem koma að staðbundnum matvælum 

að finna merkingar sem hægt væri að markaðssetja sérstaklega fyrir erlenda ferðamenn. Með 

slíkri markaðssetningu er hægt að auðvelda ferðamönnum að þekkja staðbundin matvæli þar 

sem þeir þurfa þá ekki að þekkja merki hvers svæðis fyrir sig, heldur eingöngu eitt merki sem 

á við um allt landið og vísar í sambærilega vöru. Sameiginlegt merki á landsvísu gæti auk 

þess auðveldað markaðssetningu með samvinnu allra framleiðenda. Segja má að 

matarferðaþjónusta og þar með markaðssetning staðbundinna matvæla hafi verið í stöðugri 

þróun á Íslandi síðasta áratuginn. Rekja má upphaf þróunar með staðbundin matvæli sem tæki 

í markaðssetningu áfangastaða, til ársins 2004 þegar fyrsta þróunarverkefnið um 

matarferðaþjónustu í dreifbýli, Matarkistan Skagafjörður, var sett á laggirnar. 

Um er að ræða svæðisbundin samstarfsverkefni, alls 10 talsins;  Matur úr Héraði í Eyjafirði, 

Þingeyska matarbúrið, Matur úr héraði; Vesturland, Matarkistan Skagafjörður, Austfirskar 

krásir, Matarklasi Suðurlands, Veisla að Vestan, staðbundin matvæli í Katla Geopark, WOW 

á Hornafirði og nágrenni og Austurlamb.  
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Klasar byggja á samstarfi aðila á ákveðnu svæði, og markmið klasasamstarfs er að ná betri 

árangri og byggja upp heilbrigða samkeppni, sem og samvinnu, á milli allra þátttakenda. 

Yfirleitt geta fyrirtæki og aðrir þátttakendur klasasamstarfs náð miklum efnahagslegum 

ávinningi vegna mikilvægra upplýsinga og þekkingar sem er samnýtt (Hall, ofl., 2003:37).  

Hlutverk íslensku matarklasanna eru nokkuð misjöfn en megintilgangur þeirra allra er að 

kynna og auka sýnileika matvæla úr héraði eða frá afmörkuðu svæði (Matur úr héraði, 2007 

og Veisla að Vestan, án árs). En það er einmitt tilgangur klasasamstarfa að auðvelda 

markaðssetningu og búa til auðvelda leið fyrir samkeppnisaðila að vinna að sameiginlegum 

markmiðum og auka þekkingu sín á milli (Hall, ofl., 2003:37-38). Félagar í Matarklösum geta 

í raun verið allir, bæði einstaklingar og fyrirtæki. Í öllum matarklösunum eru mörg 

ferðaþjónustufyrirtæki eins og hótel, aðrir gististaðir og veitingastaðir. 

Matarklasarnir hér á landi eru komnir mis langt á veg í þróun sinnar vöru og til dæmis eru þeir 

ekki allir með opna heimasíðu. Reglur klasanna eru nokkuð misjafnar sem hugsanlega 

endurspeglar mismunandi skilning fólks á því hvað er staðbundið. Til að mynda segir í reglum 

matarklasans Matur úr Eyjarfirði að „Local food merkingin er gæðastimpill sem felur í sér að 

hráefnið sé eyfirskt að uppruna, framleiðslan sé í Eyjafirði og matseldin sé einkennandi fyrir 

eyfirskt eldhús“. Í reglunum kemur fram að stjórn félagsins verði að samþykkja hvernig 

merkið er notað, en að ekki verði markvisst eftirlit með því hvernig það er notað heldur sé 

félagsmönnum treyst til þess að misnota það ekki (Matur úr héraði, án árs –a). Í 

matarklasanum Veisla að Vestan er framleiðendum settar ákveðnari skorður á uppruna 

vörunnar, en í fyrirkomulagi þeirra segir „Allir geta verið þátttakendur í verkefninu sem starfa 

að vestfirskum matvælum eða hafa hug á slíku“ aftur á móti stendur líka „Skrá þarf hverja 

nýja vöru til félagsins, sem fyrirtæki hyggst merkja með merki Veislu að Vestan“ (Veisla að 

Vestan, án árs). Í fyrirkomulagi matarklasans er líka komið inn á það að nauðsynlegt sé að fá 

staðfestingu á því að matvælaframleiðandi sé sannarlega að framleiða staðbundin matvæli. 

Það er gert með því að félagið þurfi að samþykkja allar vörunýjungar áður en leyfilegt er að 

merkja þær með merki félagsins. Þannig er komið í veg fyrir að vörur fari á markað sem ekki 

eru sannanlega staðbundnar. Þarna ganga Vestfirðingar heldur lengra í reglunum heldur en 

Eyfirðingar. Í matarklasanum Austfirskar krásir segir að allir sem „hyggjast stunda rekstur 

sem byggir á austfirsku hráefni“ geta fengið aðild. Hvort sem um er að ræða einstaklinga, 

stofnanir eða sveitarfélög. Eina skilyrðið er að félagar „láti sig varða staðbundið hráefni, 
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rekjanleika vöru, gæði matvæla og markaðssetningu austfirsks hráefnis“ geti fengið aðgang að 

klasanum (Austfirskar Krásir, 2009).  Á svæði Kötlu jarðvangs er boðið er upp á vörur 

merktar með sérstöku merki sem segir að viðkomandi framleiðsla sé frá svæði Kötlu 

jarðvangs. Þessar merkingar geta allir þeir fengið sem framleiða matvæli og handverk á 

svæðinu og þannig búið til meiri upplifun fyrir ferðamenn. Þær vörur sem leyfilegt verður að 

merkja verða þó að hafa verið samþykktar og fá fyrirtæki þess vegna ekki leyfi til að nota 

merkið á hvaða matvæli sem er heldur eingöngu þau sem hafa verið samþykkt (Þuríður 

Halldóra Aradóttir, fyrirlestur, 24. apríl 2012). 

Af þeim dæmum sem tekin hafa verið má sjá að reglur þeirra svæðisbundnu verkefna sem 

starfa hér á landi eru mismunandi. Þar sem þessar reglur eru ekki samrýmdar má færa fyrir því 

rök að matarklasarnir gefi nokkuð villandi mynd af staðbundum matvælum á Íslandi. Þannig 

er verið að setja merkingar á matvæli sem vísa í staðbundna framleiðslu og hefðir jafnvel þó 

að forsendur að baki hvers merkis fyrir sig séu mismunandi. Nauðsynlegt er að skoða þessi 

mál og finna leiðir til þess að vinna að sem mestum trúverðugleika þessarar vöru á Íslandi. 

3.3 Ferðaþjónustan, verslanir og veitingahús 

Veitingastaðir hafa verið að vakna til vitundar um það góða framboð matvæla sem hægt er að 

finna hér á Íslandi og þá sérstaklega staðbundin matvæli keypt beint frá bóndanum þar sem 

kaupandinn veit nákvæmlega hvað hann er að fá. Hall o.fl. (2003:251) telja það algengt að 

veitingastaðir vilji fá vörur á lægra verði þegar þeir kaupa það beint frá bóndanum, en telur þó 

jafnframt að til séu veitingastaðir sem tilbúnir eru að greiða hærra verð fyrir góðar vörur.  

Á heimasíðunni veitingastaðir.is er hægt að finna 18 veitingastaði á Íslandi sem bjóða upp á 

hefðbundinn íslenskan mat á heimasíðunni er aftur á móti að finna 324 veitingastaði, 

matsölustaði, kaffihús og hótel. Það eru því ansi fáir veitingastaðir sem bjóða upp á 

hefðbundinn íslenskan mat sem framleiddur er úr íslensku hráefni á íslenskan máta 

(Veitingastaðir.is, án árs). Aftur á móti er ekki boðið upp á að leita eingöngu að 

veitingastöðum sem bjóða upp á staðbundin matvæli en það þarf að leita á heimasíðum 

veitingastaðanna hvað þeir eru með á boðstólnum. Einn af þeim veitingastöðum sem bjóða 

upp á hefðbundinn íslenskan mat sem er kominn hvað lengst með þá hugmyndafræði að bjóða 

upp á staðbundin matvæli er Dill Restaurant. Dill býður eingöngu upp á staðbundin matvæli 
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þar sem allt hráefni er staðbundið, þar með talið krydd og meðlæti. Það sem einkennir Dill er 

að matseðillinn er ekki flókinn og ekki mikið úrval rétta til að velja úr. Annað dæmi sem 

nefna má er Grillmarkaðurinn og Friðrik V, en báðir staðir markaðssetja sig sem veitingastað 

sem verslar beint við bóndanum.  

Verslanir sem selja staðbundin matvæli eru mikilvægar þegar kemur að dreifingu til 

ferðamanna vegna þess að þær gera hana auðveldari (Hall ofl., 2003:249). Stærsta verslunin 

sem sérhæfir sig í sölu staðbundinna matvæla á Íslandi er Frú Lauga í Reykjavík. Þar eru 

seldar vörur frá framleiðendum um allt land en verslunin hefur þó ekki verið að markaðssetja 

sig sérstaklega fyrir ferðamenn (Frú Lauga, 2011). Í versluninni eru seldar vörur frá öllu 

landinu og þess vegna eiga þær skilgreiningar sem nefndar eru hér að framan um staðbundin 

matvæli, ekki alveg við búðina heldur eiga skilgreiningar um svæðisbundin matvæli betur við. 

Á Sólheimum í Grímsnesi er starfrækt verslun með matvæli og aðrar vörur frá svæðinu. 

Verslunin er opin allt árið og selur mikið af grænmeti sem ræktað er á staðnum. Öll 

framleiðsla á svæðinu er lífræn og mikið unnið af sultum, kökum og brauði. Mikið af fólki 

kemur yfir sumartímann á Sólheima og 90% allra ferðamanna sem þangað koma eru íslenskir 

(Erlendur Pálsson, fyrirlestur, 24. apríl 2012). Samkvæmt Erlendi vilja þessir ferðamenn fá 

staðbundnar, lífrænar og heimaunnar afurðir. Á nokkrum stöðum á landinu hafa verið opnaðar 

verslanir sem selja staðbundin matvæli sem framleidd eru á viðkomandi svæði eða stað. Á 

Höfn er ein slík verslun sem var opnuð sumarið 2009 (Ríki Vatnajökuls, án árs). Í verslunina 

koma mest ferðamenn, bæði íslenskir og erlendir (Tinna Björk Arnardóttir, fyrirlestur, 24. 

apríl 2012). Í Þingborg rétt fyrir utan Selfoss er að finna verslun sem opin er allt árið og selur 

staðbundnar vörur framleiddar á Suðurlandi (Upplýsingamiðstöð Suðurlands, 2011).  

Bændamarkaðir sem selja staðbundin matvæli til ferðamanna yfir sumartímann hafa tekið 

kipp undanfarið. Þá er orðið hægt að finna á vinsælum ferðamannastöðum eins og Flúðum, 

Hveragerði og Selfossi, auk þess að einn viðmælandi nefndi að bændamarkaðir hefðu verið 

haldnir í Reykjavík. Með opnun bændamarkaða sem selja staðbundnar vörur opnast stór 

markaður þar sem bæði ferðamenn og aðrir geta nálgast vöruna og möguleikinn fyrir 

framleiðendur til að koma vöru í sölu hefur orðið auðveldari þar sem ferðamenn geta komið á 

einn stað og keypt margskonar vörur (Hall, ofl., 2003:32-33). 
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Töluvert hefur verið gert til að auka sýnileika staðbundinna matvæla á Íslandi, en betur má ef 

duga skal. Mikilvægt er að samræma aðgerðir sem stefna að sameiginlegum markmiðum. Í 

því gæti falist að þróa frekar þau verkefni sem þegar eru tilstaðar eins og matarklasana, gera 

þau sýnilegri og samræma reglur og hugsanlega merki. Veitingahús og hótel hafa verið að 

auka framboð til ferðamanna á staðbundnum matvælum, en það er nauðsynlegt að vekja 

athygli rekstraraðila þessara staða á staðbundnum matvælum og kynna þeim þau tækifæri sem 

felast í að bjóða upp á þessa vöru. Mikilvægt er einnig að merkja eða á annan hátt að vekja 

athygli ferðamanna og annarra neytenda á vörunni. Bændamarkaðir auka mjög möguleika 

ferðamanna á að nálgast staðbundin matvæli og nauðsynlegt er að styrkja og hvetja til þess að 

slíkir markaðir séu starfræktir.  

Þessi samantekt á matarferðaþjónustu á Íslandi er ætlað að gefa yfirlit yfir stöðu mála 

varðandi staðbundin matvæli og ferðaþjónustu hérlendis. Í rannsókninni sem lýst er hér á eftir 

er leitað eftir viðhorfi þriggja hagsmunaaðila varðandi þessi mál. 
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4. Aðferðir og framkvæmd 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir þeim aðferðum sem notaðar voru við rannsóknina, 

hvernig gagna var aflað og úrvinnsla þeirra.  

4.1 Aðferðir 

Rannsóknaraðferðin sem notuð var við verkefnið var eigindleg aðferð (e: qulitative), þar sem 

ekki er notast við tölur og staðreyndir heldur upplifun og skoðanir í viðtölum sem svo eru 

greindar eftir á og þannig fengnar niðurstöður (Finn, Elliott-White og Walton, 2000:8). Þrjár 

megin aðferðir eigindlegra rannsóknaraðferða eru þátttökurannsóknir, rýnihópaviðtöl og 

viðtöl. Í þessari rannsókn voru tekin viðtöl, en sú rannsóknaraðferð er sveigjanleg og 

viðmælendur fá frelsi til að lýsa reynslu sinni og upplifun (Finn, Elliott-White og Walton, 

2000:67-69). Við úrvinnslu slíkra rannsókna er ekki stuðst við tölur og gröf heldur eru 

viðtölin afrituð nákvæmlega af rannsakanda með hugtök og málefni rannsóknarinnar í huga 

(Finn, Elliott-White og Walton, 2000:135-136). Eigindlegar aðferðir urðu fyrir valinu í 

þessari rannsókn til að geta fengið dýpri innsýn í viðhorf þeirra aðila sem viðtölin voru tekin 

við. Með því að nota eigindlega aðferð er hægt að fá meiri og ólíkari upplýsingar frá 

viðmælendum þar sem opin svör veita meiri upplýsingar. Öll viðtölin voru tekin í formi hálf- 

formlegra viðtala (e: semi- structured interviews) þar sem megin spurningar viðtalsins eru 

staðlaðar í svokölluðum viðtalsramma, en orðalagi og spurningum breytt og bætt við eftir 

þörfum. Í þessari rannsóknaraðferð má gera ráð fyrir að rannsakandi þurfi að umorða eða 

útskýra spurningar og fylgja þeim svo eftir (Finn, Elliott-White og Walton, 2000:73). Ákveðið 

var að nota þessa aðferð hálf- formlegra viðtala vegna þess að viðmælendur rannsóknarinnar 

koma úr ólíkum áttum og þess vegna mikilvægt að geta bætt við og breytt til að fá ítarlegri 

upplýsingar hjá hverju og einu þeirra. 

Úrtak rannsóknarinnar var markmiðsúrtak (e: purposive samples) þar sem rannsakandi valdi 

úrtak sem hæfði markmiðum rannsóknarinnar. Úrtakið er þannig valið með tilliti til þess sem 

rannsaka á (Finn, Elliott- White og Walton, 2000:118). Við val á slíku úrtaki er oft reynt að fá 

sem mesta breidd viðmælenda sem henta rannsókninni. Fjöldi viðmælenda í þessari rannsókn 

takmarkaðist af þeim tímaramma sem verkefninu var gefið og stærð þess. 
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4.2 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Í upphafi rannsóknarinnar var gerð rannsóknaráætlun til að marka rannsóknarefni, skipuleggja 

vinnu við rannsóknina og auðvelda rannsóknarferlið. Í rannsóknaráætlun koma fram 

rannsóknarspurning og markmið rannsóknarinnar að skoða mikilvægi staðbundinna matvæla í 

ferðaþjónustu á Íslandi út frá sjónarmiðum hagsmunaaðila sem allir hafa sérstaka tengingu við 

staðbundin matvæli á Íslandi bæði sem fulltrúar samtaka eða sem selja vöruna. 

Gagnaöflun fræðilegra heimilda fór fram dagana 20. mars til 10. apríl 2012. Gagna var aflað 

bæði í bókum og tímaritum sem ég fann með hjálp leitarvéla eða eftir ábendingum 

leiðbeinanda.  Þá sótti ég málþing um mat og sjálfbæra ferðaþjónustu, sem haldin var á 

Hvolsvelli 24. apríl 2012 á vegum Atvinnuþróunarfélags suðurlands, Matís, Háskóla Íslands, 

Þróunarfélags austurlands, Rannís, Nýsköpunarmiðstöðvar og Samtaka sveitarfélaga á 

vesturlandi. Þann 10. apríl hafði ég samband við viðmælendur í gegnum tölvupóst, kynnti 

verkefnið og bað um viðtal. Eftir það var bæði haft samband með tölupósti og í gegnum síma 

til að ákveða stað og stund fyrir viðtölin. 

Alls voru tekin 3 viðtöl í gegnum síma og á fundum og þau notuð sem grundvöllur fyrir 

rannsóknina. Það var mat mitt að þeir viðmælendur sem valdir voru í rannsóknina, mundu 

geta gefið góða innsýn í stöðu mála, meðal annars hvað varðar framboð og eftirspurn eftir 

staðbundnum matvælum hér á landi. Þá hafði ég áhuga á að heyra þeirra viðhorf á því hvaða 

þýðingu staðbundin matvæli hafa í ferðaþjónustu á Íslandi. Auk þeirra þriggja aðila sem 

viðtöl voru tekin við, var leitað eftir viðtali við eigendur verslunarinnar Frú Laugu í 

Reykjavík. Það náðist hins vegar ekki af óviðráðanlegum orsökum. Þeirra viðhorf hefði getað 

bætt nokkuð við þá þekkingu sem var aflað með hinum viðtölunum þremur þar sem telja má 

að verslunin sé sú eina sinnar tegundar á landinu.  

Fyrsta viðtalið var tekið á veitingastaðnum Dill þann 12. apríl klukkan 14:00- 14:25 við 

Gunnar Karl Gíslason eiganda og matreiðslumann á Dill Restaurant í Norræna húsinu í 

Reykjavík. Dill var opnað árið 2009 og er norrænt veitingahús, þar sem aðaláhersla er lögð á 

íslenskt eða norræn hráefni. Þar er notað mikið af villtum jurtum, blómum og trjáafurðum úr 

náttúrunni og auk þess eru góð tengsl við bændur og aðra ræktendur matvæla. Á Dill kemur 

fjölbreyttur hópur viðskiptavina, samkvæmt Gunnari Karli er mikið af Íslendingum í 
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hádeginu, en á kvöldin kemur meira af erlendum ferðamönnum þó hóparnir blandist. Hluti 

þessara ferðamannanna kemur á staðinn eftir að hafa lesið um hann í erlendum fjölmiðlum. 

Annað viðtalið var tekið í gegnum síma þann 13. apríl klukkan 20:00-20:35, við Guðmund 

Jón Guðmundsson formann samtakanna Beint frá býli. Guðmundur er mjólkurframleiðandi á 

Holtseli í Eyjafirði, hann framleiðir ís á búi sínu og selur til verslana, auk þess sem hann hefur 

innréttað lítið kaffihús í útihúsi á bænum þar sem hann selur ísinn. Viðtalið fór fram í gegnum 

síma og með smáforriti sem hægt var að setja í síman var hægt að taka upp viðtalið, sem var 

stór kostur og auðveldaði bæði viðtalið og úrvinnslu þess. Guðmundur hefur starfað sem 

formaður Beint frá Býli frá upphafi árs 2008.  

 Síðasta viðtalið var tekið á veitingastaðnum Gló þann 20. apríl klukkan 12:00-12:40, við 

Dominique Plédel Jónsson formann samtaka Slow food á Íslandi, eiganda Vínskóla Íslands og 

blaðamann á Gestgjafanum. Félagið Slow food á Íslandi var stofnað árið 2001 „sem félag 

manna sem vildi hafa ánægju af að borða góðan mat og þetta hefur þróast smá saman í að vera 

baráttufélag“ um málefni eins og erfðabreytt matvæli.  Félagið er „alþjóðleg grasrótarsamtök 

sem eru með… sirka 120-130 þúsund meðlimi um heim allan og er núna í 153 löndum“ 

(Dominique Plédel Jónsson, viðtal, 20. apríl 2012). Öll matarsamfélög þessara landa, um 5-8 

þúsund manns, koma saman annað hvert ár í Torino þar sem grasrótin skiptist á skoðunum, 

auk þess að marka stefnu næstu 2 árin. 

Í öllum viðtölunum voru lagðar fram fyrirfram ákveðnar meginspurningar en auk þess bættust 

við spurningar eftir sérsviði viðmælenda. Með því að hafa viðtölin hálf- formleg gafst 

tækifæri á að útskýra og fylgja spurningunum eftir, sem reyndist nauðsynlegt í viðtölunum 

sjálfum. Allir viðmælendur tóku vel í að veita viðtöl og vildu endilega gefa sér góðan tíma í 

að svara spurningum og ræða um reynslu sína af staðbundnum matvælum og ferðamönnum á 

Íslandi. Öll viðtölin voru hljóðrituð og skráð nákvæmlega niður, til þess síðan að vinna úr 

þeim. Eftir að búið var að greina viðtölin og skrifa ritgerðina, var leitað samþykkis 

viðmælenda til að nota beinar tilvitnanir frá þeim og samþykktu þau öll að þær mættu standa 

sem slíkar í textanum. 
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4.3 Annmarkar 

Helstu annmarkar við rannsóknina er hversu fá viðtöl voru tekin og hefðu fleiri viðtöl getað 

gefið betri sýn á málefnið. Engu að síður tel ég að niðurstöðurnar úr viðtölunum gefi ákveðnar 

vísbendingar um stöðu mála og mikilvæga innsýn í viðhorf fólks sem kemur að málefnum 

tengdum staðbundnum matvælum og ferðaþjónustu hérlendis.  Það getur einnig verið 

ákveðinn veikleiki hversu mikið viðmælendur fara út fyrir efnið í viðtölunum og koma með 

efni sem erfitt er að vinna úr og tengja við efni rannsóknarinnar. Þá hefði eftirfylgni spurninga 

mátt vera markvissari.  Þar sem þetta er í fyrsta skipti sem ég tek viðtöl sem þessi og hef því 

litla þjálfun í slíku, þá má segja að ákveðna viðtalstækni hafi vantað. Hún kemur með 

æfingunni. Það var greinilegt að margt lærist með hverju viðtalinu og ég tók vel eftir því að 

síðasta viðtalið var mun markvissara og betur framkvæmt en það fyrsta.  

Leit að fræðilegu efni fyrir verkefnið var mjög skemmtileg, það var af nógu að taka og mikið 

framboð á efni sem tengist mat og ferðaþjónustu, en með góðum leitarorðum var leitin 

auðveldari og hægt að finna það efni sem hentaði verkefninu. 
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5. Niðurstöður 

Við greiningu voru svör flokkuð miðað við þau megin þemu sem mér fannst standa upp úr við 

úrvinnslu úr viðtölunum. Undirkaflar þessa kafla endurspegla þá flokka. Í fyrsta kaflanum er 

fjallað um framboð staðbundinna matvæla, merkingar, sýnileika og hver þróunin hefur verið 

undanfarin ár hvað það varðar. Í öðrum kafla er til umræðu áhugi og eftirspurn fagaðila á 

staðbundnum matvælum. Þriðji kaflinn fjallar um staðbundin matvæli og sjálfbærni þar sem 

viðmælendur lýsa skoðunum sínum á því hvað staðbundin matvæli eru og tengingu við 

hugmyndafræði sjálfbærninnar. Fjórði kafli fjallar svo um hvort og hversu mikilvæg 

staðbundin matvæli eru í ferðaþjónustu og viðhorf viðmælenda gagnvart því vöruframboði og 

þeirri þjónustu sem boðin er ferðamönnum. 

5.1 Framboð staðbundinna matvæla á Íslandi 

Þegar kemur að framleiðslu matvæla sem teljast staðbundin hefur orðið mikil breyting á 

undanfarin ár, en framleiðendum í samtökunum Beint frá býli hefur fjölgað úr 5 árið 2008 í 

100 árið 2012. Guðmundur telur fjölbreytni í vöruframboði vera mikla og hann hefði ekki gert 

sér grein fyrir því hversu mikil hún var í raun fyrr en hann settist niður og skrifaði niður þær 

vörur sem er í boði í dag, sem reyndist fylla 3 heilar blaðsíður.  

Þessi áhugi á framleiðslu staðbundinna matvæla segir Guðmundur að komi til vegna þess að 

fyrir þá sem eru „með minni framleiðslu, að þetta er þeirra gullegg“. Það getur hins vegar 

verið langt á markað, dreifileiðir fáar og mörgum bændum vantar aðstöðu heima á bæjunum 

til þess að geta selt vöruna þar. Hin hliðin er sú að það geti líka orðið truflandi þegar 

neytendur fara að streyma heim á hlað hjá bændum hvenær sem er þegar þeim hentar 

(George, Mair og Reid, 2009:216-218). Þetta er mikilvægt þegar skoðuð eru þolmörk í 

ferðaþjónustu. Guðmundur telur þó að heimavinnsla á afurðum bænda og bein sala, hvort 

heldur sé til ferðamanna eða annarra neytenda,  margborgi sig. Sem dæmi nefnir hann að 

„verðmætið á rolluskrokk vex úr 350 krónum upp í 30.000 með því að vinna hann og selja“. 

Þá verður verðmæti mjólkur fimmfalt við heimavinnslu. Það er þó augljóst að „þetta kostar 

vinnu það má ekki gleyma því, en þú færð vel borgað fyrir hana“. 

Guðmundur telur einnig að mikilvægt sé fyrir framleiðendur að eiga möguleika á að selja 

staðbundin matvæli út fyrir sitt svæði, vegna þess að bóndi á Mývatni hefur ekki stóran 
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markhóp ef hann selur eingöngu vörur sínar heimavið en getur mögulega framleitt fyrir mun 

stærri hóp. Þannig verða búðir eins og Frú Lauga í Reykjavík mikilvæg til að bændur komi 

vörum sínum á markað. Þá sé nauðsynlegt að merkja matvælin „staðbundin eða [að geta] 

hnýtt þau við staðinn sem þú ert á jafnvel þó þú seljir þau víðar“. Það sem komið er inná 

hérna er mikilvægt atriði og tengist umræðunni um hvað er staðbundið og/eða svæðisbundið 

og hvernig sé unnt að skapa umhverfi þar sem framleiðendum er kleift að stunda sína 

framleiðslu og neytendum að njóta hennar. Í nýrri reglugerð um staðbundin smásölufyrirtæki 

segir þó að fyrritæki hafi ekki heimild til að selja sín matvæli í lengra en 50 km fjarlægð frá 

frumframleiðenda (Reglugerð um framleiðslu og markaðssetningu aðila undir 

smáræðismörkum á matvælum og afhendingu á litlu magni matvæla beint til neytenda og 

staðbundinna smásölufyrirtækja nr 580/2012) sem minnkar möguleika framleiðenda stórlega á 

að koma vöru á stærri markaði. Þó mikilvægt sé að koma þessum vörum á stóra markaðinn á 

höfuðborgarsvæðinu, eru ferðamenn duglegir að versla staðbundin matvæli – og ferðamenn 

koma á staðinn. Segir Guðmundur að á góðum sumardegi komi allt að 800 manns til hans til 

að versla ís. Guðmundur er staðsettur um 20 km frá þjóðveg 1 fyrir innan Akureyri og því 

greinilegt að ferðamenn eru tilbúnir til þess að aka 40 km til þess að kaupa staðbundin 

matvæli. Ísframleiðsla er þó ekki mjög algeng og frekar ný af nálinni hérlendis. Auk þess er 

algengt að Akureyringar séu tilbúnir til að keyra þessa vegalengd í sunnudagsbíltúrnum til 

Guðmundar, en Guðmundur fékk mikla umfjöllun í fjölmiðlum á sínum tíma vegna 

regluverksins sem þarf að uppfylla til að geta framleitt heimagerðan ís og þannig vita trúlega 

enn fleiri af tilvist Holtsels sem útskýrir að hluta til annríkið á bænum. 

Staða staðbundinna matvæla, hvað varðar framboð, er að mati allra viðmælenda betri í dag en 

hún var fyrir 4-5 árum. Dominique sagði að mikil vakning hafi orðið þegar farið var af stað 

með matarklasana, þó þeir standi misjafnlega að vígi og þurfi margir að þróa sína vöru frekar. 

Viðmælendur voru sammála um að gæði staðbundinna matvæla á Íslandi væru góð og Gunnar 

telur þau hafa farið batnandi. Ein af ástæðunum sem Guðmundur nefnir fyrir gæðum 

staðbundinna matvæla á Íslandi er „að þegar að rekjanleikinn er til staðar þá verður ekkert lið 

að framleiða þegar gæðin eru ekki í lagi, menn bara slátra þá sjálfum sér“. Þannig lifir engin 

vara á markaði ef hún er ekki í lagi. 

Þó að áhugi bæði veitingastaða og verslana á að bjóða upp á staðbundin matvæli sé að 

glæðast, er aðgengi þeirra að slíkri vöru misjöfn. Þetta á einnig við um aðra 
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ferðaþjónustuaðila sem vilja bjóða upp á staðbundin matvæli. Aðgengið getur verið mjög 

árstíðabundið og benti Guðmundur á að erfitt væri til dæmis að fá lambakjöt hvenær sem er 

ársins hjá félagsmönnum Beint frá býli. Gunnar Karl segir framboðið hjá framleiðendum oft 

vanhugsað og lítið reynt að koma til móts við neytendurna. Þó hans veitingastaður leggi 

áherslu á að bjóða upp á staðbundna vöru, þá sé staðan sú að 

„yfir vetrartímann þá náttúrulega neyðumst við til að flytja inn eins og grænmeti og eitthvað 

svoleiðis sko. En þú veist við reynum … á sumrin … um leið og … allt er í blóma … þá reynum 

við mjög mikið að undirbúa okkur fyrir veturinn, við förum og tínum allskonar jurtir og gerum 

eitthvað við þær sko, frystum og pikklum eða búum til olíur“. 

Samkvæmt Gunnari er ekki hægt að bjóða eingöngu upp á íslenskar vörur vegna þess að þær 

skortir á ákveðnum árstíðum eins og Guðmundur og Guðjón benda einnig á. 

Viðmælendur höfðu mjög misjafnar skoðanir á því hvort ferðamenn gerðu sér grein fyrir því 

þegar þeir væru að kaupa staðbundin matvæli á Íslandi. Dominique var nokkuð viss um að 

erlendir ferðamenn væru mjög opnir fyrir því og tækju vanalega vel eftir því. Þeir væru oft 

búnir að kynna sér upplifun annarra ferðamanna og hafa samband við Slow food samtökin á 

Íslandi til að finna staðbundin matvæli. Hún sagði en fremur að það þyrfti að „fá Íslendinga til 

að skilja betur hvað felst í því en þó, þetta er hérna mjög mikið að breytast líka“. Guðmundur 

vildi meina að ferðamenn eigi erfitt með að vita hvað það er sem er í boði vegna þess að oft er 

það ekki merkt og mögulega séu merkingar á bak við sem ferðamenn skilja ekki. Hann vill 

meina að það þurfi að samræma merkingar og gera þær sýnilegri til að ferðamenn þurfi ekki 

að leita að staðbundnu matvælunum. Guðmundur sagði að nokkrir veitingastaðir væru með 

merki matarklasans Matur úr Eyjafirði en óvíst sé að allir þekki það og viti hvað standi þar á 

bak við. Dominique benti á leið sem margir veitingastaðir hafa farið þar sem „menn eru farnir 

að setja á matseðilinn eru kartöflur frá þessum stað og gæs frá þessum og svo framvegis. 

Þannig að það er alveg tilgreint um leið og þegar að það er gert þá kemur þetta strax upp á 

hærri pall og hærra stig. Það er mikið gert af því“. Þetta er að mörgu leiti gott og augljóst þá 

hvaðan matvælin koma, en tryggir aftur á móti ekki að þau komi frá viðurkenndum 

framleiðendum sem er mikilvægt atriði þegar kemur að gæðamálum og trúverðugleika 

þessarar vöru. Gunnar vill meina að merkingar á staðbundnum matvælum séu í raun hvorki 

góðar né slæmar, heldur sé það bara mjög misjafnt. Fram kom í viðtölum bæði við Guðmund 
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og Gunnar að raunveruleikinn hér á landi sé sá að sumar verslanir og veitingastaðir auglýsi að 

þeir bjóði upp á staðbundin matvæli en séu svo í rauninni ekki með þau. 

5.2 Áhugi fagaðila á staðbundnum matvælum 

Áhugi fagaðila veitingastaða og verslana hefur aukist mikið undanfarin 3-5 ár, að sögn 

viðmælenda. Allir viðmælendur bentu á að mikil vakning hafi orðið sérstaklega meðal 

matreiðslumanna, en þeir hafa mjög mikil áhrif á framboð staðbundinna matvæla til 

ferðamanna með vali sínu á matseðlum veitingastaða. Dominique benti meðal annars á að í þó 

nokkur ár hefur hún verið að biðja um uppskriftir frá matreiðslumönnum til að birta í 

Gestgjafanum,  

„í upphafi alls kyns uppskriftir og það var svolítið svona fínt en ekkert markvisst, bara eftir 

hugmyndaflæði í hvert skipti og svo tek ég eftir því að þetta fór að breytast sennilega í byrjun… 

2007, 2008, sennilega vegna þess að ég líka sjálf hef svo mikinn áhuga á staðbundin matvæli að ég 

spurði alltaf eldar þú íslenskt og í endanum þeir þorðu ekkert annað“.   

Dominique hefur haldið fyrirlestra í Hótel og matvælaskólanum og skynjað þar aukinn áhuga 

meðal matreiðslunema, sem hún telur að muni svo skila sér út í samfélagið. Forsendur þess að 

ferðamenn geti nálgast staðbundin matvæli er að veitingahús bjóði upp á þessa vöru. 

Guðmundur sagði matreiðslumenn ráða framboði staðbundinna matvæla til ferðamanna, „því 

þetta fylgir kokkunum, þetta fylgir ekki húsunum“. Allir viðmælendur virðast sammála því að 

það séu matreiðslumennirnir sem stjórni framboði veitinga. Ef mannaskipti verða og nýr 

matreiðslumaður hefur ekki áhuga á því að bjóða upp á staðbundin matvæli þá detta þau út af 

matseðli staðarins. Slíkt hafi gerst bæði á Friðriki V á Akureyri og á Vox í Reykjavík. Gunnar 

telur þó að almennur áhugi veitingastaða sé að aukast. Dominique telur að með tilkomu 

verslunarinnar Frú Laugu í Reykjavík að aðgengi veitingastaða hafi orðið auðveldara. Þar geta 

matreiðslumenn og veitingahús nálgast staðbundin matvæli á einum stað frá mörgum 

bændum. Mikilvægt er að þessi þróun haldi áfram. 

Dominique sagði þó einnig að áhugi sé tilstaðar hjá veitingastöðunum þá séu sumir ekki nógu 

heiðarlegir og segi ekki alltaf rétt frá uppruna þeirra matvæla sem þeir bjóða upp á. Það sé 

ekki alltaf treystandi á að um ósvikna vöru sé að ræða og það sé skaðlegt fyrir aðra aðila 
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ferðaþjónustunnar. Að mati Dominique þarf að fylgjast vel með og þarna vantar regluverkið 

og vottun fyrir ferðamenn og aðra neytendur, þannig að þeir geti treyst vörunni. 

Áhugi verslana á því að selja staðbundin matvæli virðist vera til staðar en á Íslandi eru 

stórmarkaðir ríkjandi og erfitt er fyrir smáframleiðendur að koma vörum sínum þangað inn. 

Guðmundur telur að „býsna margar verslanir hafi áhuga á að flagga hugtakinu beint frá býli 

eða beint frá bónda…[en að] það sé í 80% tilfella gert í eiginhagsmunaskini“. Dominique 

benti auk þess á þann þátt að stórmarkaðir þurfi að leggja mikið á þær vörur sem þeir selji og 

þá séu staðbundin matvæli oftast orðin mjög dýr fyrir neytendur. Dominique telur að 

söluleiðin sé „í gegnum Frú Laugu, í gegnum Búrið, í gegnum bændur í bænum og hérna 

þessar Beint frá býli markaðir“ vegna þess að söluleiðirnar þurfa að vera stuttar bæði fyrir 

framleiðendur og neytendur svo að framleiðendur séu að fá viðunnandi verð fyrir vöruna og 

neytendur að kaupa á sanngjörnu verði. Gunnar bendir á að oft sjái stóru verslanirnar ekki hag 

sinn í að bjóða upp á staðbundin matvæli. Hann telur ákveðnar verslanir hafa verið 

áhugasamar og þær séu búnar að ryðja brautina með því að bjóða upp á staðbundin matvæli. 

Verslanir þurfi að sjá þau tækifæri sem hafi skapast hvað varðar þessa vöru. Dominique sagði 

líka að það sé augljóst á vinsældum þessara fáu verslana sem selji þessa vöru, að mikill áhugi 

sé hjá neytendum að versla staðbundin matvæli. Ferðamenn fara aftur á móti oftar inn í 

stórmarkaðina á Íslandi vegna þess að þær búðir sem selja staðbundin matvæli eru oft ekki 

mjög sýnilegar. Þegar framboð staðbundinna matvæla eykst, verður auðveldara fyrir 

ferðaþjónustuna að bjóða upp á þau.  

5.3 Staðbundin matvæli og sjálfbærni 

Eins og komið er inná í fræðilegri umfjöllun hér fyrir framan er skilgreining á staðbundnum 

matvælum flókið mál. Allir viðmælendur voru sammála um að staðbundin matvæli væru 

matvæli sem framleidd eru á ákveðnu svæði og ekki flutt langar leiðir frá framleiðslustað til 

neytenda. Þeir töldu einnig að mikilvægur hluti staðbundinna matvæla væri sú matarmenning 

sem þeim fylgdu og sem gæti tapast ef þeim er ekki gert hærra undir höfði. Gunnar sagði að í 

hans huga væru staðbundin matvæli „einhvernvegin það sem er næst þér“. Guðmundur taldi 

að ekki ætti að vera hægt að flokka  „nautakjöt sem Norðlenska hefur sótt austur á Egilsstaði 

eða Hornafjörð, keyrt til Akureyrar slátrað þar og selt svo einhversstaðar annarsstaðar“ sem 

staðbundin matvæli jafnvel þó þau væru unnin á staðnum. Þessi matvæli hafa ekki verið 
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ræktuð á staðnum og ættu að hans mati þess vegna ekki að flokkast sem staðbundin. 

Dominique benti á hugmyndafræði Slow food þar sem staðbundin matvæli eru 

grundvallaratriði vegna þess að það er: 

„ekkert vitlausara að kaupa jarðarber allt árið og þurfa að fá það frá suður Afríku, Ísrael og 

kílómetrafjöldinn á bak við þau matvæli gerir þau að engu í rauninni þegar það kemur alla leið til 

okkar svo leiðis að við höfum verið og sérstaklega hérna heima að standa með þeim sem eru að 

framleiða staðbundið og reyna að finna einmitt það sem var í hávegum haft hér áður fyrr og lenti í 

eins konar niðurlægingu hérna fyrir kreppu,… hefðbundið skyr og … hverabrauð og …sem að hérna 

hver framleiðandinn á að vera stoltur af að framleiða og þetta er staðbundið“ 

Við þessa miklu flutninga matvæla sem Dominique talar um verður sjálfbærnin engin og allt 

of margir kílómetrar og of mikil kolefnabrennsla þegar matvælin koma loksins til landsins til 

að geta talist góður kostur fyrir neytendur. Það virðist vera erfitt að áætla hverjir hvatar þess 

að ferðamenn kaupi staðbundin matvæli eru enda margir og flóknir þættir sem hafa áhrif á val 

ferðamanna við kaup á matvælum eins og fram kemur hér að framan. Einn þessara hvata þarf 

þó að vera sjálfbærni vegna þess að hún gengur út á það að neytendur hjálpi til við 

sjálfbærnina með kaupum sínum á svæðinu. 

Að mati Dominique er hnattvæðing matvæla komin út í öfgar og taldi hún að þess vegna væri 

ákveðin viðleitni til að snúa þessari þróun við og auka sjálfbærni, meðal annars með áherslu á 

staðbundin matvæli. Áhrif hnattvæðingar á matarmenningu á Íslandi er mikil og voru bæði 

Dominique og Guðmundur sammála um það að ferðamenn komi ekki til landsins til þess að 

kaupa hamborgara og upplifa alþjóðlega skyndibitamenningu, heldur til að upplifa menningu 

landsins – hið staðbundna. Dominique taldi að Ísland hefði verið komið í of mikla 

hnattvæðingu í kringum 2007, þar sem matreiðslunemar í Hótel og matvælaskólanum voru til 

dæmis látnir matreiða úr erlendu hráefni fremur en íslensku og hraðinn í samfélaginu meiri en 

nokkurn tímann áður. Þá kom að þeim tímapunkti, við bankahrunið árið 2008, að fólkið fékk 

nóg af hnattvæðingu og það gerði það að verkum að viðhorf bæði framleiðanda og neytanda 

gagnvart matvælum og staðbundinni menningu breyttist. 

Dominique telur það nauðsynlegt að vekja áhuga unga fólksins, sem á eftir að taka við, á 

sjálfbærni staðbundinna matvæla en það er einmitt þeirra hagur að vinna að sjálfbærni með 

þróun sem gerir okkur kleift að mæta þörfum sínum án þess að stefna í voða möguleikum 
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komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum. Þetta er hugsun sem þarf að koma inn hjá ungu 

kynslóðinni og kenna þeim að fara eftir henni. Hún segir að í dag vanti mjög mikið upp á 

samstarf og að tengja framleiðendur og neytendur til að auka skilning beggja aðila. Sumstaðar 

í heiminum hafi meira að segja verið settar upp skuldbindingar ferðaþjónustuaðila að hafa að 

minnsta kosti 60% af öllum matvælum staðbundin til að stuðla að sjálfbærni svæða. Það sé 

aftur á móti þannig á Íslandi að mikið magn af matvælum sem seld eru ferðamönnum séu 

innflutt eða flutt langar leiðir vegna þess að það er ódýrari kosturinn. Þannig séu 

ferðaþjónustuaðilar oft lokaðir fyrir sjálfbærninni.  

Dominique vill líka meina að bændamarkaðir séu leið framleiðenda til að koma vörunum til 

ferðamannanna og er ánægð með að þeim sé að fjölga. Þannig verði til fullkominn hringur þar 

sem neytendur geta keypt frá fyrstu hendi vörur sem hafa ekki verið keyrðar langar leiðir og 

eru þannig sjálfbærari en margar aðrar. Auk þess fái bóndinn betra verð þar fyrir vöruna sem 

hann er að selja heldur en þegar hún fer í gegnum milliliði við sölu og það geri efnahagslegan 

ávinning meiri. Þar sem staðbundin matvæli ýta undir sjálfbærni svæða hvort sem um er að 

ræða lítil svæði eða jafnvel allt Ísland er mikilvægt að ferðaþjónustan verði opnari fyrir 

hugmyndafræði sjálfbærninnar, m.a. með áherslu á staðbundin matvæli. 

5.4 Mikilvægi staðbundinna matvæla í ferðaþjónustu 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeim þætti mikilvægt að hægt sé að bjóða 

ferðamönnum upp á staðbundin matvæli var svarið mjög einfalt, öll þrjú sögðu svo vera. 

Ástæðan er að þeirra mati einfaldlega sú að eftirspurnin er til staðar og eins og Dominique 

sagði þá koma ferðamenn „ekki hingað til að borða hamborgara, hann kemur hingað til að 

hafa heila upplifun og upplifunin er náttúran og maturinn sem einkennir staðinn“ Við þetta 

bætir Guðmundur og segir að „fólk vill borða og fólk þarf að borða þegar það er að ferðast 

og… það verða voðalega margir þreyttir á sjoppum“. Gunnar sagði að það væri „rosalega 

mikið af fólki sem er að koma, sérstaklega svona erlendir gestir sem að svona virðast hafa 

alveg rosalegan áhuga á þessu staðbundna“. Gunnar telur einnig að staðbundin matvæli á 

matseðlinum hjá honum væru að draga að ferðamenn og vonar að salan aukist áfram, en 

honum hefur „fundist á síðustu árum að… hugur manna [er] að opnast mikið fyrir þessu. Og 

vonum bara að það haldi áfram, það sé ekki bara einhver svona tískubóla og fólk hættir svo að 

pæla í þessu eftir smá stund“. Veitingastaður Gunnars hefur fengið góða gagnrýni í erlendum 
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matarblöðum og mikið af ferðamönnum koma eingöngu vegna þess að þeir hafa lesið um 

staðinn og vita að þar er hægt að fá staðbundin matvæli.  

Staðbundin matvæli eru oft vinsælli en önnur vegna þess að þau hafa sögu sem getur aukið 

“huglæg” gæði matvælanna vegna þess að neytandinn fær að vita hvaðan hún kemur og 

hvernig hún er upprunnin (Pratt, 2007:293-294) og bæði Dominique og Guðmundur þekkja 

það. Guðmundur sagði að ferðamenn væru alltaf mjög áhugasamir um að heyra um 

framleiðslu hans og þá sögu sem væri á bakvið hana, hvaðan ísinn kæmi og hvernig 

framleiðslan færi fram. Dominique sagði einnig að það sem væri verið að gera í Ríki 

Vatnajökuls væri mjög góð þróun bæði fyrir framleiðendur, ferðamenn og aðra neytendur og 

benti á að „bjórinn hérna í Ríki Vatnajökuls var bara Big hit, akkúrat vegna þess að það var 

saga á bak við þetta sem var staðbundið“. Í rauninni væri auðvelt á Íslandi að koma sögunni 

og menningunni betur á framfæri þegar staðbundin matvæli væru annars vegar. 

Dominique vill meina að til að hægt verði að bjóða ferðamönnum upp á góð staðbundin 

matvæli er mikilvægt að þeir lykilaðilar sem koma að þróun og framleiðslu á staðbundnum 

matvælum vinni saman eins og  

„Matís og Matarsmiðjur, það sem eru Matarklasarnir Matur úr héraði og það sem er slow food og 

það sem er hérna allur geirinn af framleiðendum og allt, hann á að vera í algjöru jafnvægi og vinna 

eins mikið saman og hægt er vegna þess að framleiðendur þurfa á Matís að halda til að geta 

framleitt með góðu móti og geta prófað sínar hugmyndir. Matís er drífandi í þessu, þeir sjá 

möguleikana á undan hinum og þeir … eru með ákveðin verkefni sem geta farið í og eru með 

tengsl um allan heim“.  

Gunnar telur að þó nokkrir framleiðendur séu að opna augun fyrir atvinnutækifærum við 

framleiðslu staðbundinna matvæla og hvernig þau geta skapað vinnu heima við og aukið 

þannig sjálfbærni bæði í matvælaframleiðslu og ferðaþjónustu. Hann heldur að sá hópur 

Íslendinga sem álíti staðbundin matvæli mikilvæg sé trúlega ekki mjög stór en sá litli hópur sé 

aftur á móti trúr málstaðnum. Þessi hópur er mjög mikilvægur fyrir matarferðaþjónustuna. 

Fyrir þennan hóp ferðamanna eru matvæli einn mikilvægasti hluti ferðalagsins, en til að mæta 

kröfum og væntingum þessara ferðamanna er mikilvægt að framboð staðbundinna matvæla til 

veitingastaða sé nægilegt. Sem honum finnst ekki vera nægilegt en fari batnandi. 
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6. Umræður 

Sú ferðaþjónusta sem Long (2004:187) lýsir í skilgreiningu sinni á matarferðaþjónustu, hefur 

verið að aukast á Íslandi með auknu framboði staðbundinna matvæla en hún leggur áherslu á 

að ferðamaðurinn upplifi menningu í gegnum mat og matarhætti og sé virkur þátttakandi í 

þeirri upplifun. Matarferðamönnum er að fjölga en Gunnar vill þó meina að sá hópur sem 

„lifir og brennir fyrir þetta“ sé ekki mjög stór þó að það sé vaxandi hópur ferðamanna sem 

sækist eftir því að komast frá iðnaðarframleiddum mat og sækir í að fá staðbundin matvæli 

(Sims 2009:323). Ef marka má Gunnar og Dominique er mikið af Íslendingum sem hugsa 

ekki um staðbundin matvæli. Sem er kannski því um að kenna að á Íslandi eru vegasjoppur 

með hamborgara og pylsur algengt val á ferðum Íslendinga og stundum eini valmöguleikinn. 

Þessu þarf að bæta úr og auka vitund veitingahúsa og hótela til að fá þau til að bjóða meira 

upp á staðbundin matvæli, sérstaklega vegna þess að eins og Dominique segir þá vill 

ferðamaðurinn það sem er sérstakt fyrir svæðið og veitir upplifun, jafnvel þó það kosti meira, 

hún vill þó meina að erlendir ferðamenn séu mun líklegri til að leita uppi staðbundin matvæli 

á ferðalögum heldur en íslenskir. En neysla staðbundinna matvæla er talin vera mikilvægur 

hluti ferðalagsins fyrir suma ferðamenn sem vilja sýna ábyrga ferðamennsku og undirstrika 

félagsleg gildi, með þessu getur ferðamaðurinn stuðlað að betri sjálfsmynd (Sims 2009:328).  

Bændamarkaðir geta boðið upp á þátttöku í matarmenningu svæða þar sem þeir auka aðgang 

ferðamanna að staðbundnum matvælum, sem ættu framar fjöldaframleiddum matvælum að 

geta gefið innsýn í menningu viðkomandi svæðis. Með fjölgun þessara markaða á Íslandi og 

markvissari markaðssetningu þeirra, mundu þeir verða sýnilegri til að ókunnugir ferðamenn 

finni þá. Veitingahús hafa verið að auka framboð á staðbundnum matvælum og þannig lagt 

sitt á vogarskálarnar til að koma þessari menningu á framfæri, þó að ennþá séu þau ekki mörg 

sem bjóða upp á mikið úrval staðbundinna matvæla. Þetta telur Dominique þó að geti farið að 

breytast þar sem meiri áhersla sé lögð á staðbundin matvæli hjá matreiðslunemum sem svo 

koma með þessa þekkingu inn í sína fagstétt og þar með út í samfélagið. Það er nefnilega 

þannig að mikilvægt er að byrja á réttum enda þegar kemur að staðbundnum matvælum og 

byrja hjá þeim sem velja hvað ferðamönnum er boðið, það má einnig gera með því að vekja 

áhuga forsvarsmanna fyrirtækja í ferðaþjónustu og annarra skipuleggjenda. 
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Framleiðendur hafa verið að opna augun fyrir tækifærum þess að bjóða upp á staðbundin 

matvæli og eins og Guðmundur sagði þá eykst virðisauki til framleiðenda mikið við að selja 

beint heiman frá framleiðanda auk þess að hagrænn leki minnkar sem er mikilvægt í þróun 

ferðamála á landsbyggðinni (Guðjón Þorkelsson, fyrirlestur, 24. apríl 2012). Þetta hefur 

einmitt verið sýnt fram á í rannsóknum á Englandi, að bændur í hefðbundinni framleiðslu eru 

alltaf að fá minni hlut af verði afurða sinna og samkvæmt þeirra tölum fá þeir nú eingöngu 

7,5% af söluverði en áður fengu þeir allt að 50%, þannig er alltaf minna fjármagn að skila sér 

til bændanna (Sims, 2008:323). Með aukinni heimavinnslu má auka þetta hlutfall aftur eins og 

tölurnar frá Guðmundi sýna. Þannig er framleiðsla á staðbundnum matvælum mjög mikilvæg 

fyrir framleiðendur. Guðmundur aftur á móti nefnir bæði mikilvægi þess að framleiðendur 

geti selt vörur sínar á stærri mörkuðum en einnig að ekki ætti að senda vörur langar leiðir, 

vegna þess að þá sé erfitt að ákvarða upprunna matvæla. Með nýrri reglugerð um framleiðslu 

og markaðssetningu aðila undir smáræðismörkum á matvælum og afhendingu á litlu magni 

matvæla beint til neytenda og staðbundinna smásölufyrirtækja (nr. 580/2012) er aftur á móti 

verið að ákvarða sölurétt framleiðenda svo að þeim er ekki í sjálfsvald sett hvert þeir selja 

vöruframleiðslu sína. Þetta er ástæða til að ætla að mikilvægi þess að skilgreina staðbundin 

matvæli sé eingöngu orðinn meiri eftir að þessi reglugerð kom út en ekki að hún hafi komið í 

staðinn fyrir nýja skilgreiningu.  

Það virðist vanta upp á samstarf á Íslandi til að tengja betur saman framleiðendur, opinbera 

aðila, ferðaþjónustuna og ferðamennina. Bæði hérlendis og erlendis er verið að auka 

matarferðaþjónustuna og það er auðveldara að gera með samstarfi. Dominique talar um hvað 

tengsl milli allra hagsmunaaðila séu mikilvæg vegna þess að með þeim er auðveldara að sjá 

fram á breytingar en eins og hún benti á að þá er verið að vinna í staðbundnum matvælum á 

öllum norðurlöndunum, en í fyrsta skipti nýlega var farið að tala saman innan þessara landa 

varðandi þau verkefni sem framundan eru, „það kom í ljós að við erum öll að vinna á sama 

hátt um sama efni að hjálpa smáframleiðendum og þekktum ekki hvort annað þannig að nú er 

komið hérna … tengslanet“ og um leið og fleiri eru komnir í tengslanetið er hægt að læra svo 

mikið af hverjum öðrum eins og Hall, ofl. (2003:37-38) tala um þar sem ólíkir aðilar geta 

unnið saman að sameiginlegu markmiði og auðveldað þannig alla markaðssetningu og 

vinnuna sem þarf að vinna.  
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Samkvæmt Pratt (2007:298) eru til dæmi þess að merkingar á staðbundnum matvælum séu 

misnotað og merkingin eingöngu í þeim tilgangi að fá hærra verð fyrir vöruna. Merkið þýði 

ekki endilega meiri gæði og geti jafnvel verið blekking en allir viðmælendur nefndu stóran 

galla í þeim málum þar sem fyrirtæki og verslanir nýta sér áhuga fólks á staðbundnum 

matvælum og jafnvel auglýsa þau án þess að bjóða raunverulega upp á þau. Auk þess eru 

merkingarnar umdeildar en Guðmundur segir til dæmis marga stóra aðila á 

Eyjafjarðarsvæðinu taka þátt í Matur úr Eyjafirði eins og t.d.  Vífilfell sem framleiðir „Coca 

cola“ og aðrar drykkjarvörur og skilgreinir framleiðslu sína sem staðbundna framleiðslu þar 

sem notað er eyfirsk vatn, en annað hráefni er ekki endilega eyfirskt, auk þess sem 

vörumerkið er alþjóðlega þekkt. Annar stór framleiðsluaðili að þessum klasa er 

Mjólkursamsalan á Akureyri, sem sækir jú meirihluta alls hráefnis í Eyjafjörð, en fer líka út 

fyrir það til að mynda í Þingeyjarsýslu (MS, án árs). Dominique talaði um að MS í Eyjafirði  

fái að vera með vegna þess að þeir eru að varðveita gamla aðferð við að búa til skyr. Þessar 

reglur þarf að samræma til að hægt sé að gera ráð fyrir því að merkingar matvælaklasana þýði 

það sama um allt land. 

Þó að merkingar séu mikilvægar til að neytendur viti hvað þeir séu að fá þá geta merkingar 

gert það auðveldara að bjóða upp á svikna vöru án þess að neytendur viti það. Neytendur 

verða að treysta því að varan er það sem hún er sögð vera. Hér á landi eru í gangi mörg merki 

til að merkja staðbundin matvæli en með því að hafa eitt samræmt merki væri mögulegt að 

gera markaðssetningu markvissari og auðveldara verður fyrir ferðamenn að skilja merkingar 

matvælanna og upprunna þeirra (Hall, ofl., 2003:52-54). Þarna veltur mest á samstarf milli 

allra málsaðila. Guðjón Þorkelsson (fyrirlestur, 24. apríl 2012) bendir á að Matís hefði skoðað 

leiðir til að gera slíka markaðssetningu að veruleika en það væri flókið vegna þess hversu 

margir aðilar kæmu að máli. Þetta verður þó mögulega gert í framtíðinni þar sem það er 

mikilvægt fyrir ferðaþjónustuna að auka sýnileika staðbundinna matvæla. 

Þegar kemur að þolmörkum gildir það sama fyrir matarferðaþjónustu og aðra ferðaþjónustu 

að þau mörk er mikilvægt að virða. Ferðaþjónustan getur orðið kvöð á íbúum og þeir vilja þá 

ekki taka þátt í henni. Þegar ferðaþjónustan er farin að hafa áhrif á getu íbúa til að lifa eðlilegu 

lífi er hún farin að hafa slæm áhrif á samfélagið sem gerir það að verkum að á endanum 

lognast ferðaþjónustan útaf vegna þess að íbúarnir eru ekki tilbúnir til að sinna henni (George, 

Mair og Reid, 2009:216-218). Þessi þolmörk þarf að skoða vel þegar staðbundin matvæli eru 
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jafn mikið í „tísku“ eins og í dag og þolmörkin geta orðið raunverulegt vandamál. Guðmundur 

nefnir að það verði mikil röskun á venjubundnum bústörfum þegar mikið magn ferðamanna 

streymir á sveitabæi landsins eins og heima hjá honum. Hann vill meina að þegar að mest er 

af ferðamönnum hjá honum sé ekki hægt að sjá kostina við að selja staðbundin matvæli, 

ónæðið sé einfaldlega of mikið. Þetta vandamál er mikilvægt að skoða strax í byrjun með 

góðri stefnumörkun og ákvörðunum um það hvers er vænst af ferðaþjónustunni og hver 

ætlunin sé með henni (George, Mair og Reid, 2009:218-220)  

Það er greinilegt að frá hendi viðmælenda eru staðbundin matvæli mjög mikilvæg fyrir 

ferðaþjónustuna á Íslandi. Það eru þó ýmis ljón á veginum. Stærsta vandamálið virðist vera 

takmarkað framboð og skortur á ákveðnum árstíðum, sem gerir til dæmis Gunnari á Dill erfitt 

fyrir að bjóða eingöngu upp á íslensk matvæli á matseðlinum, og samkvæmt Hall ofl. (2003) 

er það algengt vandamál sem er ekki endilega eingöngu á höndum neytenda að leysa heldur 

einnig framleiðenda en Hall ofl. (2003) heldur því einnig fram að það sé auðveldara fyrir 

framleiðendur að finna og hafa samband við neytendur en öfugt. Gunnar segir að erfiðast sé 

að nálgast grænmeti á veturna en meirihluti grænmetis á Íslandi er framleitt á sumrin og það 

sem framleitt er á veturna er erfitt að nálgast þar sem sú framleiðsla fer að mestu til 

stórmarkaða, en framleiðendur anna ekki miklu öðru. Þannig eru dreifileiðir ekki margar á 

Íslandi.                   

Þessi aukni áhugi sem þegar hefur orðið innan ferðaþjónustunnar á staðbundnum matvælum 

er mikilvægur vegna þess að til að efla ferðaþjónustu, efnahag, staðbundin matvæli og 

sjálfbærni þarf að vera hægt að vinna saman á landsvísu (Hall, ofl., 2003:58). Enn 

mikilvægara er að vinna saman og halda áfram að þróa matarferðaþjónustu á Íslandi, ekki síst 

varðandi staðbundin matvæli og auka gæði þeirra um leið. Því eins og Stefán Gíslason 

(fyrirlestur, 24. apríl 2012) segir „tækifærin liggja ekki í kröfum markaðarins í dag heldur í 

kröfum markaðarins á morgun“. Þá er mikilvægt fyrir ferðaþjónustuna að vera vel vakandi 

fyrir þeim tækifærum sem bjóðast og matarferðaþjónusta virðist auka vinsældir sínar. Ef til 

vill vegna þess að ferðamenn sem og aðrir neytendur eru farnir að sjá skuggahliðar 

matvælaframleiðslu nútímans og þá verður þetta staðbundna öruggari kostur (Stefán Gíslason, 

fyrirlestur, 24. apríl 2012).  
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7. Lokaorð 

Ferðaþjónustan er vaxandi grein á Íslandi og fannst öllum viðmælendum að áhugi fyrir 

staðbundnum matvælum væru að aukast samhliða, bæði hjá framleiðendum og ferðamönnum.  

Íslenskir ferðamenn virðast þó hafa heldur minni áhuga á staðbundnum matvælum samkvæmt 

viðmælendum mínum,  þar sem eftirspurnin virðist meiri meðal erlendra ferðamanna. 

Hugsanlega má rekja þetta til þess að Íslendingum finnst þeir búa í hreinu landi þar sem 

matvæli eru allstaðar eins. Að allt sem er íslenskt er nógu gott, það þarf ekki að vera 

staðbundið líka. Svarið við því hvort að staðbundin matvæli séu mikilvæg í ferðaþjónustu á 

Íslandi er því já. Mikilvægið eykst í takt viðheimsvæðingu og markmiðum um sjálfbæra 

þróun. Varan er til þess fallin að auka upplifun erlenda ferðamanna af landi og þjóð gegnum 

mat og  matarmenningu, þar sem  ferðamenn að fá að kynnast sögunni á bakvið matvælin 
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Viðauki 1 

Spurningalisti 

Bakgrunnsspurningar: 

Hvaða ár ertu fæddur/fædd? 

Hvað er þitt aðalstarf? 

Getur þú sagt mér frá fyrirtækinu/félaginu? 

-  Hvaða ár var fyrirtækið/félagið stofnað? 

- Hvernig kemur þú að fyrirtækinu/félaginu? (eigandi, formaður, starfsmaður.....) 

- Hvað hefur þú starfað lengi í fyrirtækinu/fyrir félagið? 

o Hver var tilgangur með stofnun fyrirtækisins/félagsins í upphafi Ef svo er 

hefur sá tilgangur breyst? 

- Voru sett fram markmið fyrir fyrirtækið/félagið í upphafi sem tengjast 

staðbundnum matvælum?  

o Ef svo er hafa þau markmið breyst? 

[Dill, frú Lauga og Guðmundur] Hverjir eru helstu viðskiptavinir( Dill og Frú Lauga)? Hverjir 

eru helstu viðskiptavinir félagsmanna í Beint frá býli? 

[Dominique] Telur þú að félagar í Slow Food samtökunum á Íslandi kaupi staðbundin 

matvæli ef þau hafa val?  Af hverju? 

Spurningar: 

Hvað eru staðbundin matvæli í þínum huga? 

Hver telur þú að sé staðan varðandi staðbundin matvæli á Íslandi í dag? 

- Aðgengi (fyrir verslanir, veitingahús, ferðaþjónustuaðila og neytendur) 

- Eftirspurn (m.a. ferðamanna) 
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- Gæði  

- Hefur staðan breyst eitthvað síðustu 5-7 ár (frá 2005) 

o Hvað hefur verið að breytast?  

 Hefur vöruframboð breyst? 

 Hafa gæði breyst? 

 Hefur eftirspurn breyst? 

Hverja telur þú vera hvata þess að fólk kaupir staðbundin matvæli? Munur á 

ferðamönnum/ekki ferðamönnum. Íslenskum/erlendum 

Finnst þér mikilvægt að hægt sé að bjóða ferðamönnum upp á staðbundin matvæli? 

- Hvers vegna? 

Telur þú að ferðamenn kaupi staðbundin matvæli frekar en önnur ef þeir hafa val um það? 

 Hvers vegna? 

Heldur þú að ferðamenn geri sér almennt grein fyrir því þegar þeir  kaupa staðbundin matvæli 

á ferð sinni um Ísland? 

- Hvernig telur þú að staðan sé á merkingum á staðbundnum matvælum hér á landi ? 

o Á veitingahúsum  

o Í verslunum 

o Á ferðamannastöðum 

Telur þú að áhugi veitingahúsa til að hafa staðbundin matvæli á matseðli hafi aukist? 

- Hvernig kemur það fram? 

- Merkingar 

- Upplýsingum komið á framfæri við viðskiptavini á annan hátt? Hvernig? 

- Telur þú að áhugi sé fyrir hendi á ferðamannastöðum að bjóða uppá 

staðbundin matvæli? Ef svo er hvernig kemur það fram? 

Hvað með áhuga verslana á að selja staðbundin matvæli? 



44 

 

- Aukist? 

- Hvernig kemur það fram? 

Fyrir veitingahúsið Dill 

Hvaða staðbundin matvæli bjóðið þið upp á? 

Eru þið einungis með íslensk staðbundin matvæli? 

 Ef ekki, hvaðan koma þau sem ekki eru íslensk? 

Hverjir eru það sem kaupa staðbundin matvæli hérna á veitingahúsinu? Í versluninni  

 Munur á ferðamönnum og þeim sem ekki eru á ferðalagi? 

Gera ferðamenn/viðskiptavinir greinarmun á íslenskum staðbundnum matvörum og öðrum 

staðbundnum matvörum 

Telur þú að sala þín á staðbundum matvælum dragi að ferðamenn?  

 Af hverju/hvernig þá? 

Fyrir Dominique 

Gera ferðamenn/viðskiptavinir greinarmun á íslenskum staðbundnum matvörum og öðrum 

staðbundnum matvörum 

Fyrir Guðmund  

Telur þú að það sé áhugi hjá matvælaframleiðendum á því að framleiða staðbundin matvæli? 

o Hefur eitthvað breyst í þeim efnum síðastliðin 5-7 ár? 

Hvernig er staðan varðandi fjölbreytni í framleiðslu á staðbundnum matvælum á Íslandi? 

Hvernig gengur framleiðendum að koma staðbundnum matvælum á markað? 
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Hvaða tækifæri sérð þú í sölu staðbundinna matvæla til ferðamanna 

o Íslenskra? 

o Erlendra ? 

Fyrir alla 

Er eitthvað annað sem þig langar að koma á framfæri? 

 

 

  

 


