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ÞAKKIR  
 

 

Kærar þakkir fyrir óbilandi stuðning og hvatningu fær eiginmaður minn Ármann 

Gunnarsson.  

 

Ég vil þakka Eggerti Þór Bernharðssyni fyrir gott samtal um tilgang verkefnisins og fyrir 

að hjálpa mér að móta hugmyndina.  

 

Leiðbeinendur mínir, Sigurjón Ólafsson og Gunnar Theodór Eggertsson, fá sömuleiðis 

miklar þakkir. Það varð mér og verkefninu til mikillar gæfu að njóta leiðsagnar þeirra 

tveggja.  
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ÁGRIP  
 
Greinargerð þessi er annar hlutinn af lokaverkefni mínu í Hagnýtri menningarmiðlun við 

Háskóla Íslands. Hinn hlutinn er vefsíðan Eldhúsatlasinn.is.  

 

Vefsíðan Eldhúsatlasinn: Grænmetisréttir frá 196 löndum er tilraun til þess að vekja áhuga 

og athygli á mikilvægi þess að minnka neyslu á kjöti og öðrum dýraafurðum í nafni 

umhverfisverndar og dýravelferðar. Miðlunarverkefnið snýst um það að nota 

matarbloggsformið til þess að sýna fram á hvað grænmetisfæði getur verið fjölbreytt og 

skemmtilegt.  

 

Markmið greinargerðarinnar er annars vegar að fjalla um fræðilegan grundvöll verkefnsins 

og hins vegar að lýsa framkvæmd þess. Í fyrri hluta greinargerðarinnar er fjallað um 

grunnhugmynd og markmið verkefnsins. Þar er einnig farið yfir fræðilegan grundvöll þess 

sem er annars vegar veffræði og hins vegar sú hugmyndafræði að nauðsynlegt sé að 

minnka neyslu á kjöti og dýraafurðum vegna umhverfis- og dýraverndar. Í seinni hluta 

greinargerðarinnar er fjallað um framkvæmd verkefnsins og hvernig ráð helstu 

vefsérfræðinga nýttust við vefsíðugerðina. Í lokin er fjallað um framtíð verkefnsins, 

markaðssetningu á því og hvað sé næst á dagskrá.  

 

Vefsíðuna er að finna á vefslóðinni www.eldhusatlasinn.is 
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INNGANGUR 
 

Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði þegar ég bjó í Chennai á S-Indlandi fyrir tæpum 

áratug, þó að upprunalega hafi hún átt að vera í bókarformi. Grænmetisfæði skipar 

stóran sess í matarmenningu Indverja af efnahagslegum, trúarlegum og menningarlegum 

ástæðum. Kjöt er dýrt, kýr eru heilagar og það þarf mikið landsvæði undir hrísgrjóna- og 

grænmetisræktun. Grænmetisfæði er normið og á veitingastöðum er boðið upp á 

svokallaða Veg og Non-Veg rétti eða grænmetisrétti og ekki-grænmetisrétti. Þessi 

matarmenning byggir á tvenns konar grunni, annars vegar á hinum trúarlega grunni 

hindúismans þar sem hreinleiki og líkaminn skiptir höfuðmáli og hinsvegar á 

menningarlegum, efnahagslegum og umhverfislegum grunni.  

 

Á Indlandi kynntist ég alveg nýrri matarmenningu sem hafði mikil áhrif á mig. Þrátt fyrir að 

vera mikill dýravinur og finnast óþægilegt að borða dýr hafði mér aldrei dottið til hugar að 

gerast grænmetisæta. Í mínum huga voru grænmetisréttir bæði einhæfir og óspennandi. 

Það breyttist allt á þessu ævintýralega ári í Chennai þar sem ég borðaði nær eingöngu 

grænmetisrétti, kynntist alls kyns nýjum réttum og aðferðum í matreiðslu og 

fjölbreytileikanum í grænmetisfæði. Kjöt og fiskur voru lúxusvarningur og grænmetið var 

alltaf í aðalhlutverki. Undir lok ferðarinnar varð ég svo fyrir lífsreynslu sem breytti öllu. Ég 

sá vörubíl fullan af nautgripum sem verið var að færa til slátrunar. Depurðin í augnaráðinu 

er eitthvað sem ég mun aldrei gleyma. Það varð ekki aftur snúið og fljótlega eftir að ég 

kom aftur heim til Íslands ákvað ég að hætta að borða kjöt . Indverskur heimilismatur 

hefur verið í uppáhaldi síðan sem og réttir frá öðrum fjarlægum löndum. Mér hefur fundist 

of mikil áhersla lögð á hollustu og hreinleika þegar kemur að grænmetisfæði hér á landi. 

Það er mikið um tískuheilsuvörur eins og spelt, agave síróp, vínsteinslyftiduft og ýmis 

konar ,,ofurfæðu”. Þetta hefur verið áberandi áhersla í matreiðslubókum, 

matreiðslubloggum og kannski ekki síst á grænmetisveitingastöðum.  

 

Sú ákvörðun mín að hætta að borða kjöt og elda mestmegnis grænmetisrétti, rétt eins 

og hjá mörgum öðrum, byggir á sjónarmiðum dýraverndar og umhverfisverndar frekar en 
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á hollustu og hreinleika í mataræði. Þeir sem borða ekki kjöt skiptast í nokkra flokka. Það 

eru grænmetisætur sem borða mjólkurvörur og egg, vegan sem neyta engra dýraafurða, 

pescetarian sem borða fisk en ekki annað kjöt og flexitarian sem borða mestmegnis 

grænmetisfæði en gera stundum undantekningar. Umræðan um skaðleg áhrif kjötneyslu 

á umhverfi og dýravelferð er alltaf að verða meira áberandi í samfélaginu og mér finnst 

eins og það vanti eitthvað nýtt og öðruvísi inn á þennan ört vaxandi markað.  

 

Vefsíðan Eldhúsatlasinn: Grænmetisréttir frá 196 löndum er tilraun til þess að vekja 

athygli og áhuga á þessu málefni með því sýna fram á hvað grænmetisfæði er fjölbreytt, 

skemmtilegt og áhugavert. Vefurinn er tilvalinn vettvangur fyrir verkefni eins og 

Eldhúsatlasinn, sem verður innlegg í sívaxandi umræðu um áhrif matarræðis okkar á 

umhverfið og velferð dýra og hvernig neytendur sjálfir geta haft áhrif með því að breyta 

neysluvenjum sínum. Miðlunarleiðin gerir mér kleift að framleiða og dreifa gæðaefni á 

tiltölulega ódýran hátt og ná til breiðs markhóps í gegnum samfélagsmiðla. Hönnun og 

uppsetning á vefsíðu er þó flóknari en mig óraði fyrir. Að mörgu þarf að huga við 

undirbúning og framkvæmd og það er líka ákveðin list að koma vef á framfæri, nota 

samfélagsmiðla rétt og sinna markaðssetningu.  

 

Þetta lærdómsríka ferli, frá hugmynd að tilbúnu vefverkefni, verður reifað í þessari 

greinargerð. Fyrri hluti greinargerðarinnar fjallar um hugmyndafræðina sem liggur að baki 

miðlunaverkefninu og seinni hlutinn fjallar um vinnuferlið að baki vefsíðugerðinni.  
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1. MIÐLUNARVERKEFNIÐ   
 
 

Grunnhugmynd  
Grunnhugmynd miðlunarverkefnisins er miðlun á fjölbreytileika grænmetisfæðis með 

uppskriftum á vefsíðunni Eldhúsatlasinn.is. Grænmetisréttir frá 196 löndum er undirtitill (e. 

Tagline) vefsíðunnar. Verkefnið gengur út á að kortleggja grænmetisrétti heimsins með 

því að elda einn rétt frá hverju aðildarríki Sameinuðu þjóðanna auk Palestínu, Tíbet og 

Vestur-Sahara en það eru samtals 196 lönd.1 Ástæðan fyrir veru Palestínu, Tíbet og 

Vestur-Sahara á listanum er sjálfstæðisbarátta þeirra. Þegar síðan fer í loftið verður ein 

uppskrift frá hverri heimsálfu og bætist við ein á viku þangað til komnar eru uppskriftir frá 

öllum 196 löndunum.  

 

Markmið 
• Meginmarkmiðið með verkefninu er að nota matarbloggsformið til að vekja athygli 

á að mannkynið þarf að minnka kjötneyslu sína og auka vægi grænmetisfæðis í 

nafni dýra - og umhverfisverndar  

• Markmiðið er að ná til breiðs markhóps og dreifa boðskapnum sem víðast 

 

Ég ætla að freista þess að ná markmiðum mínum með því að leggja áherslu á 

skemmtilega og aðlandi framsetningu sem er alls ekki í predikunarstíl eða með sérstaka 

áherslu á heilsusamlegan lífstíl og hollustu. Einnig legg ég mikið upp úr því að hafa 

fallegar og stíliseraðar ljósmyndir og ætla að reyna að ná til fólks með vandaðri og fallegri 

framsetningu. Ég hef í hyggju að nota ákveðinn stíl sem er í tísku um þessar mundir en 

virðist ekki hafa náð til íslenskra matarblogga að neinu ráði. Stíl þar sem mikil áhersla er 

lögð á fagurfræði matarins og myndræna framsetningu. Þar skipta gæði ljósmynda og 

stílisering höfuðmáli en mikil hugmyndavinna getur legið að baki hverri mynd. Myndirnar 

af réttunum eru það sem eiga að fanga athyglina. 

                                                
1 United Nations. ,,Member States of the United Nations.”  
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Efniviður 
Efniviður miðlunarverkefnisins er uppskriftir og ljósmyndir. Ég finn uppskriftir í 

matreiðslubókum, í tímaritum og á netinu. Ég tek sjálf allar ljósmyndir.  

 

Markhópar  
• Fólk af báðum kynjum á aldrinum 18-50 ára 

• Fólk sem hefur áhuga á að auka vægi grænmetisfæðis af ýmsum ástæðum, til 

dæmis vegna umhverfis- og dýraverndar 

• Áhugakokkar 

• Fólk sem hefur áhuga á alþjóðlegri matarmenningu eða framandi mat 

• Fólk sem skoðar matarblogg og notar samfélagsmiðla til að leita að uppskriftum 

• Fólk sem notar myndaleit Google og Pinterest í leit að uppskriftum eða 

hugmyndum 

• Grænmetisætur og vegan 

 

Markaðssetning  
Markaðssetning verkefnisins fer að mestu leyti fram á samfélagsmiðlum. Markmiðið með 

markaðssetningunni er að dreifa boðskapnum sem víðast og reyna að fá sem flesta til að 

fara inn á vefsíðuna í gegnum tengla á samfélagsmiðlum. Ég mun búa til 

samfélagsmiðlasíður á Facebook, Pinterest og Instagram og auglýsa síðuna þannig. Lagt 

verður í smávægilegan kostnað vegna markaðssetningar á Facebook (e. Facebook Ads) 

sem ég tel nauðsynlegt til þess að síðan verði sýnilegri.  

 

Samkeppnisaðilar  
Samkeppnisaðilar verkefnisins eru fjölmargir. Má þá helst nefna matreiðsluþætti í 

sjónvarpi, vefþætti um matargerð, YouTubemyndbönd um matargerð, matreiðslutímarit 

og matreiðslubækur. Síðast en ekki síst er það þó hinn ótrúlegi fjöldi matarbloggara, 

íslenskra og erlendra, sem hafa skotið upp kollinum á undanförnum árum.  
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2. MIÐLUNARLEIÐIN VEFUR 
 

Það sem skiptir máli fyrir þetta verkefni er að hanna vef sem nær markmiðum verkefnsins 

um fagurfræði en virkar vel og er skýr og einfaldur í notkun. Hann á að koma efninu vel til 

skila og vera vel uppsettur. Smíði nýrrar vefsíðu, jafnvel þó hún sé lítil og efnið einfalt, er 

umfangsmikið verkefni sem vandaðs undirbúnings. Markmið verkefnsins er fyrst og 

fremst að koma efninu á framfæri og dreifa boðskapnum sem víðast. Því legg ég áherslu 

á hér í fræðilega hluta greinargerðarinnar að skoða leiðir til að skilgreina markhópa, 

hvernig hægt er að koma vef á framfæri með markaðssetningu og auka sýnileika í 

leitarvélum. Hér í þessum kafla verður leitað í smiðju vef- og markaðssérfræðinga um 

hvernig megi best ná þessum markmiðum.  

 

Undirbúningur vefverkefna 
Áður en hafist er handa við smíði nýs vefs er mikilvægt að huga vel að undirbúningi. Í 

Bókinni um vefinn segir Sigurjón Ólafsson, vefráðgjafi, að alltaf borgi sig að undirbúa 

vefverkefni vandlega. Áður en ráðist er í hönnun nýrrar vefsíðu þarf að taka tillit til 

fjölmargra þátta. Til dæmis má nefna:  

 

• Markmið vefsins þarf að vera skýrt (Hvers vegna er hann til? Hvaða markmiðum á 

hann að ná? Hvernig á þetta tiltekna verkefni að aðstoða við að ná þessum 

markmiðum?) 

• Skilgreina þarf helstu markhópa  

• Hvernig á vefurinn að virka og hvaða efni á að vera á honum?  

• Hvernig eiga leiðarkerfi og veftré að líta út?  

• Hvernig á vefurinn að líta út?  

• Hvaða kröfur eru gerðar til vefumsjónarkerfis, hýsingar og vafrastuðnings? 

• Hvað má fara mikill tími og peningar í verkefnið?2 

 

Þegar nýtt vefverkefni er í startholunum er mikilvægt að skoða það frá mörgum hliðum, 

jákvæðum og neikvæðum. Það má til dæmis gera með SVÓT greiningu. SVÓT stendur 

fyrir styrkleikar, veikleikar, ógnir og tækifæri. Í SVÓT greiningu eru styrkleikar og veikleikar 

notaðir til að skoða innri þætti. Ógnir og tækifæri vísa hins vegar til ytri þátta sem geta 

                                                
2 Sigurjón Ólafsson: Bókin um vefinn. Bls 39-41. 
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haft áhrif á verkefnið. SVÓT greining er oft notuð til að greina fyrirtæki en það er einnig 

hentugt að beita henni á einstök verkefni.3 Vefsérfræðingurinn Paul Boag bendir á að eftir 

SVÓT greiningu sé lokið þurfi að takast á við þá veikleika og ógnir sem komu fram í 

greiningunni. Það sé til dæmis gert með því að skoða styrkleikana og sjá hvort þeir 

samræmist tækifærunum sem komu fram og að leita leiða til að breyta veikleikum og 

ógnum í tækifæri eða styrkleika.4  

 

Vefhönnuðurinn Brian Miller bendir á að áður en hönnunarferlið hefst geti verið gagnlegt 

að huga að útliti síðunnar (e.Concept Design) með því að útbúa svokallað Moodboard.  

Moodboard lítur ekki út eins og vefsíða heldur er það samsett mynd með lógói, myndum, 

litapallettu og texta sem gegnir þeim tilgangi að skapa þá fagurfræðilegu tilfinningu eða 

stemningu sem á að einkenna vefsíðuna.5 Það er mismunandi eftir verkefnum hvaða 

þættir undirbúningsferlisins eru mikilvægastir og fer það meðal annars eftir stærð og 

umfangi vefsins.6 Áður en vefhönnunin hefst er þó alltaf mikilvægt að vera búinn að móta 

skýra kjarnastefnu um hlutverk og tilgang vefsins.7 

 

Vefhönnun  
Sigurjón Ólafsson leggur áherslu á að einfaldleiki sé bestur þegar kemur að vefhönnun. 

Virkni og einfaldleiki eiga að vega þyngra en fagurfræði. Of skrautlegir vefir eiga það til að 

vefjast fyrir notendum sem vilja fyrst og fremst lýsandi tengla, góða leit, gott efni og skýrt 

leiðarkerfi.8  

Það er mikilvægt að virða þær hefðir sem hafa skapast á vefnum og staðist tímans tönn 

þrátt fyrir hraða þróun í vefheiminum. Steve Krug er sérfræðingur á þessu sviði og hann 

leggur meðal annars áherslu á L-in þrjú:  

• Logo (merki)  

• Leiðarkerfi  

• Leit 

Logo á alltaf að vera efst í vinstra horni og vera sýnilegt hvar sem þú ert á vefnum þegar 

vefur er skoðaður í tölvu (e.desktop). Leiðarkerfi er ofarlega og þvert yfir vefinn eða lóðrétt 

á vinstri hlið. Leit á svo að vera staðsett efst í hægra horni. Einnig búast notendur við að 

                                                
3 Boag, Paul: „SWOT Analysis: Identifying opportunities and threats to your digital strategy.“  
4 Boag, Paul: „SWOT Analysis: Identifying opportunities and threats to your digital strategy.“  
5 Miller, Brian: Above the fold. Bls 170.  
6 Sigurjón Ólafsson: Bókin um vefinn. Bls 54. 
7 Boag, Paul: Website owners manual: The secret to a successful website. Bls 9.  
8 Sigurjón Ólafsson:Bókin um vefinn. Bls 91.  
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finna samfélagsmiðlatengla og ,,hafðu samband” upplýsingar í fæti vefsins.9 Krug hefur 

sérhæft sig í notendaviðmóti á vef og hann leggur áherslu á að vefsíður eigi að vera 

einfaldar í notkun. Þær eigi að vera svo skýrar og skipulag þeirra svo rökrétt að notandi 

þurfi aldrei að velta vöngum yfir því hvernig hann á að komast um vefinn og finna það 

sem hann leitar að. Það á að vera augljóst og í raun segja sig sjálft. Flokkarnir á síðunni 

eiga að vera lýsandi fyrir það sem þeir innihalda og auðvelda notendum að komast leiðar 

sinnar vandræðalaust á vefsíðunni.10 Enn fremur á að hanna vef með tilliti til skönnunar en 

ekki lesturs.11  

 

Sex góð ráð varðandi vefhönnun  
Steve Krug hefur tekið saman sex atriði sem gott er að hafa í huga við hönnun á vefsíðu. 

 

1. Styð jast v ið  hefð i r  í  vefhönnun  

Ein besta og einfaldasta leiðin til þess að gera vef skýran og auðskiljanlegan er að fylgja 

þeim gamalgrónu og margreyndu hefðum sem hafa skapast í vefhönnun. Notendur 

kunna á það kerfi og búast við að vissir hlutir, logo, leiðarkerfi og leit, séu á ákveðnum 

stöðum. Notendur eiga ekki að þurfa að velkjast í vafa um hvað myndtákn þýði, hvernig 

eigi að leita á síðunni eða leysa af hendi einföld verkefni. Notendur búast við að vefsíður 

virki og líti eins út í grundvallaratriðum.  

 

2. Hafa skýra s jónræna virð ingarröð  á hverr i  s íðu  

Útlit vefsins og sjónrænar vísbendingar eiga að gefa til kynna, án þess að notendur þurfi 

að velta yfir því vöngum, hvað er mikilvægast á síðunni, hvaða hlutir eru svipaðir og 

hvaða þættir tengjast. Það sem er mikilvægast á til dæmis að vera stærst eða mest 

áberandi. Þættir sem tengjast eiga líka að tengjast sjónrænt. Ef sjónræn virðingarröð er 

skýr og góð þá hjálpar það til við að flokka efnið og raða því eftir mikilvægi á þann hátt að 

við skiljum uppbyggingu vefsins nærri því um leið og við komum þangað inn.  

 

3. Skipta s íðunni upp í  skýrt  afmörkuð  svæð i   

Það er mikilvægt að skipta síðunni í vel afmörkuð svæði til að gera notendum kleift að 

taka skjótar ákvarðanir um hvaða hluta síðunnar þeir ætli að einblína á og hvaða hluta 

þeir geti hunsað.  
                                                
9 Sigurjón Ólafsson: Bókin um vefinn. Bls 85.  
10 Krug, Steve: Don´t make me think. Bls 21 og 76.  
11 Krug, Steve: Don´t make me think. Bls 11.  
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4. Hafa augl jóst hvar sé hægt smel la  

Stór hluti þess sem við gerum á netinu er að komast áfram leiðar okkar með því að 

smella á viðeigandi hnapp. Það þarf að vera alveg ljóst hvar er hægt að smella og hvar 

ekki. Til dæmis er gott að nota alltaf sama lit og form fyrir hnappa og sama lit fyrir 

textahlekki.  

 

5. Útrýma truf lunum  

Sjónrænn hávaði á vef getur pirrað notendur og fælt þá frá vefnum. Undir sjónrænan 

hávaða flokkast.  

a) Skilaboðin eru of hávær, of mörg, of litrík, of skrautleg og á of mikilli hreyfingu.  

b) Óskipulag  

c) Of mikið efni á forsíðu  

 

6. Hafa efn i s íðunnar skannanlegt  

Rannsóknir hafa sýnt að notendur lúslesa ekki texta á vef heldur skanna þeir síður í leit 

að upplýsingum. Til að laga texta að þeim þörfum er mikilvægt að nota margar fyrirsagnir 

og nota þær á réttan hátt, hafa efnisgreinar stuttar, setja texta upp í lista og feitletra 

mikilvæg orð sem gegna lykilhlutverki í textanum.12 

Texti  
Það sem skiptir máli þegar kemur að því að fá fólk til að lesa á vefnum er gott innihald, 

góð hönnun og uppsetning á vefnum og góður upplýsingaarkitektúr. 

Upplýsingaarkitektúr snýst um að skipuleggja efni eða hluti á vefnum, lýsa þeim með 

skýrum hætti og útvega leiðir fyrir fólk til að komast að þeim.13 Þeir vefsérfræðingar sem 

ég vitna í eru allir sammála um að texti á vef lúti öðrum lögmálum en texti í öðrum miðlum 

og að það sé mikilvægt að texti sé skannanlegur.  

Fólk hefur lítinn tíma og litla þolinmæði á vefnum og því er mikilvægt að koma sér beint 

að efninu og fjarlægja óþarfa orð.14 Steve Krug vill ganga svo langt að skera texta á 

vefsíðum niður um helming og segir að það minnki hávaða á síðunni, geri gagnlegu efni 

hærra undir höfði og geri síður styttri. Það auðveldar fólki að skanna yfir síðurnar án þess 

að þurfa á skruna niður. Einnig leggur hann áherslu á að innantómt blaður (e. Happy talk) 

eigi venjulega ekki heima á vefsíðum, það séu innihaldslausar málalengingar sem tefji 

                                                
12 Krug, Steve: Don´t make me think. Bls 29 - 41. 
13 Sigurjón Ólafsson: Bókin um vefinn. Bls 61.  
14 Sigurjón Ólafsson: Bókin um vefinn. Bls 58-60.  
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notendur sem vilji komast beint að efninu.15 Paul Boag leggur áherslu mikilvægi þess að 

skrifa skýran og auðlæsilegan texta og falla ekki í þá gryfju að skrifa of langar setningar 

eða nota óalgeng og flókin orð. Skýr texti hjálpar til við skönnun.16  

 

Gott efni er það sem skilar mestum árangri í sýnileika á vefnum í leitarvélum og þá skiptir 

vandaður og hnitmiðaður texti höfuðmáli.17 Sigurjón Ólafsson setti saman þessar 

handhægu leiðbeiningar um skrif efnis fyrir vef.  

 

• Aðalatriði strax í fyrstu málsgrein  

• Lýsandi fyrirsögn  

• Yfirlestur bætir gæðin. Betur sjá augu en auga 

• Upplestur er góð prófun 

• Listar (bullets) auðvelda lestur 

• Texti styttur, út með óþarfa orð  

• Lykilorð feitletruð  

• Millifyrirsagnir í lengri texta 

• Notið lýsandi tengla í ítarefni  

• Uppfærið efnið reglulega18 

 

Myndefni 
Myndir eru líka mjög mikilvægur hluti af efni á vefnum. Vel valið myndefni styður við texta, 

hjálpar til við skönnun og getur jafnvel komið í staðinn fyrir texta í einhverjum tilfellum.19 

Jakob Nielsen og Kara Pernice segja að það þurfi þó að vanda til verka við val og vinnslu 

á myndum fyrir vefinn. Góðar myndir geta útskýrt hugtök, vakið upp tilfinningar og 

skapað stemningu, miðlað upplýsingum og bætt upplifun fólks af vefsíðum. Lélegar 

myndir eru hins vegar oft bara fyrir. Þær eru hunsaðar af notendum og það sem verra er, 

geta jafnvel ruglað þá í ríminu. Góðar myndir fanga athygli fólks. Þær eru í miklum 

gæðum, skarpar og oft litríkar. Þær tengjast efni síðunnar beint, auðvelt er að túlka þær 

og þær eru aðlaðandi. Þær sýna til dæmis girnilegan mat eða brosandi andlit. Fólk er 

                                                
15 Krug, Steve: Don´t make me think. Bls 49 -50.  
16 Boag, Paul: Website owners manual: The secret to a successful website. Bls 102.  
17 Sigurjón Ólafsson: Bókin um vefinn. Bls 58-60.  
18 Sigurjón Ólafsson: Bókin um vefinn. Bls 73.  
19 Boag, Paul: Website owners manual: The secret to a successful website. Bls 105. 
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hins vegar líklegt til að hunsa myndir sem eru í lágri upplausn og litlum gæðum, líta út 

eins og auglýsingar, tengjast ekki efninu beint eða eru kuldalegar og gervilegar.20  

Notendaprófanir 
Til þess að ganga úr skugga um að vefur sé skýr og auðskiljanlegur er mikilvægt að gera 

notendaprófanir til að komast að því hversu notendavænn vefurinn er. Einfaldar 

notendaprófanir eru auðveldar og ódýrar í framkvæmd eða jafnvel ókeypis. Það þarf ekki 

marga þáttakendur eða langa og flókna prófun til þess að leiða í ljós helstu vandamálin á 

vefnum. Það er jafnvel hægt að byrja á að fá ættingja eða vin til að skoða vefinn í stutta 

stund og láta hann fá einföld verkefni til að leysa. Gott að er láta hann skoða vefinn í 

mismunandi tækjum/skjástærðum. Markmiðið er að sjá hvort þáttakandinn kemst leiðar 

sinnar um vefinn vandræðalaust, átti sig á hlutverki vefsins og geti leyst af hendi einföld 

verkefni eins og að finna augljósa hluti. Gott að skrifa niður það sem þarfnast lagfæringar 

á vefnum og ráðast svo í þær lagfæringar eins fljótt og auðið er.21  

 

Til þess að vefur sé raunverulega notendavænn þarf hann að virka fyrir alla. Aðgengismál 

á vefnum er stórt réttindamál fyrir fatlaða og þá sem glíma við einhverskonar skerðingar. 

Enda gegnir vefurinn algjöru lykilhlutverki í nútímasamfélagi. Því er nauðsynlegt að gera 

ráðstafanir til þess að gera vefsíður aðgengilegar fyrir þá sem eru til dæmis blindir og 

sjónskertir, heyrnarlausir, flogaveikir, hreyfihamlaðir eða lesblindir. Í Bókinni um vefinn 

leggur Sigurjón Ólafsson þunga áherslu á að okkur beri siðferðileg skylda til að taka tillits 

til aðgengismála á vefnum og að ekki muni líða á löngu þar til lagaleg skylda um 

aðgengilega vefi verði til staðar. Aðgengilegur vefur gagnast einnig almennum notendum 

sem nota snjalltæki, til dæmis litla skjái, og þannig verður vefurinn almennt 

notendavænni.22  

Skalanlegir vefir 
Áður fyrr voru sérstakar farsímaútgáfur af vefsíðum algengar en þær eru stirðar og 

óþægilegar í notkun og ófagrar á að líta. Þegar Apple kynnti iPhone til sögunnar árið 

2007 hófst bylting í þróun snjalltækja og hönnun á vefsíðum fyrir snjalltæki. Nýjungin sem 

fólst í iPhone var meðal annars hvernig snertiskjárinn gerði notandanum kleift að skrolla 

upp og niður á skjánum og þysja inn og út á leifturhraða. Þessi þróun kallaði á nýja gerð 

af vefsíðum sem laga sig að skjástærðum mismunandi tækja. Snjalltækjavæðing síðustu 

                                                
20 Nielsen, Jakob. Pernice, Kara. Eyetracking Web Usability: Bls 195-197.  
21 Sigurjón Ólafsson: Bókin um vefinn. Bls 107-108. 
22 Sigurjón Ólafsson: Bókin um vefinn. Bls 143. 
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ára hefur gert það að verkum að allir vefir þurfa að vera skalanlegir (e.responsive).23 

Sigurjón Ólafsson segir engan vafa leika á því að allir vefir þurfi að laga sig að 

snjalltækjum og að brátt muni sérstakir farsímavefir heyra sögunni til. Hann bendir á að 

oft séu snjallsímar og spjaldtölvur einu tölvur heimilisins og fólk geri allt með 

snjalltækjunum. Það sinnir bankaviðskiptum, pantar flugmiða, kaupir vörur og les.24 

Samkvæmt markaðsrannsóknum er farsíminn orðinn fyrsti skjárinn sem fólk skoðar á 

daginn (e. First screen) og leysir þar með borðtölvuna og sjónvarpið af hólmi. Snjalltækin 

fylgja notendum hvert sem er og hefur aldurshópurinn 18-34 ára verið skilgreindur sem 

,,sítengdi markhópurinn” (e. Always- on demographic).25 Samkvæmt rannsókn Google er 

ungt fólk á aldrinum 25 - 34 ára líklegt til að vera með síma eða spjaldtölvu við höndina í 

eldhúsinu á meðan það eldar, til þess að lesa uppskrift af vefsíðu eða skoða 

eldunarleiðbeiningar á myndbandi.26 Það ætti enginn að velkjast í vafa um mikilvægi þess 

að vefir séu skalanlegir.  

 

Hvernig á að koma vef á framfæri? 
Það er ekki nóg að búa til vel skipulagðan, skýran, skalanlegan og notendavænan vef 

með frábæru efni. Hann þarf að vera sýnilegur og það þarf að leggja vinnu í að koma 

vefnum á framfæri. Það má gera með leitarvélabestun og markaðssetningu á 

samfélagsmiðlum. Þegar kemur að markaðssetningu er algjört lykilatriði að vera með vel 

skilgreindan markhóp og vita hvernig á að nálgast hann. Síðast en ekki síst þarf að vera 

hægt að mæla árangurinn af markaðssetningunni.27  

Leitarvélabestun  
Leitarvélabestun snýst einfaldlega um að bæta sýnileika í leitarvélum. Það er ekki til nein 

töfralausn sem bætir sýnileika í leitarvélum eða kemur vef í fyrsta sæti í Google. 

Leitarvélabestun sem skilar raunverulegum árangri er langtímaverkefni og byggir á mikilli 

vinnu. Þá skiptir mestu máli að vera með vandað efni sem er uppfært reglulega. Einnig 

skiptir máli að vera með hraðan og vel hannaðan vef og gott vefumsjónarkerfi. Í Bókinni 

um vefinn vísar Sigurjón á leiðbeiningar Google um hvað þarf að hafa í huga til að finnast í 

leitarvél. Þar kennir ýmissa grasa en allra fyrstu skrefin eru þessi:  

 

                                                
23 Krug; Steve: Don´t make me think. Bls 143. 
24 Sigurjón Ólafsson: Bókin um vefinn. Bls 96-97.  
25 Turnbull, Matt: ,,Mobile advertising, marketing & media.”  
26 Think with google, ,,Cooking trends among millennials.” 
27 Sigurjón Ólafsson: Bókin um vefinn. Bls 170-171. 
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1. Þegar vefurinn er kominn í loftið skráðu hann þá hjá Google 

2. Sendu inn veftré í gegnum Google Search Console  

3. Upplýstu alla vefi sem ættu að vita af tilvist vefsins þíns um að hann sé kominn í 

loftið 

 

Í leiðbeiningunum frá Google segir einnig að það eigi að smíða vefi fyrir notendur en ekki 

fyrir leitarvélar. Það skiptir máli að hafa gott efni sem er vel skrifað, lýsandi og gagnlegt. 

Varast skal að nota myndir eingöngu fyrir efni, nöfn og tengla. Það þarf líka að nota texta. 

Orðanotkun skiptir líka miklu máli og orðin verða að endurspegla það sem notendur leita 

eftir.28 Það er hægt að nota forritið Google Analytics til að fylgjast með umferð um vefinn, 

sjá hvaða efni er vinsælt og komast að því hvort vandamál séu til staðar á vefnum.29 En 

það er ekki nóg að vefurinn sé sýnilegur í leitarvélum. Paul Boag bendir á að vandamálið 

við leitarvélar sé að þær eru passívar og eðli málsins samkvæmt þurfi fólk sjálft að finna 

hjá sér þörf til að leita að því sem vefurinn hefur upp á að bjóða. Það nægir hins vegar 

ekki að bíða bara eftir því að notendur streymi inn á vefinn heldur þarf að leita þá uppi og 

hvetja þá til að heimsækja vefinn.30 Þar koma samfélagsmiðlarnir til sögunnar.  

Samfélagsmiðlar 
Samfélagsmiðlar hafa þróast hratt síðan þeir birtust fyrst á sjónarsviðinu og njóta 

sívaxandi vinsælda. Nú um mundir er Facebook næst vinsælasta vefsíða heims, með 

einn og hálfan milljarð notenda. YouTube er sú þriðja vinsælasta og Twitter er í níunda 

sæti.31 Samkvæmt nýrri könnun Capacent á samfélagsmiðlanotkun hér á landi eru 89% 

Íslendinga á Facebook.32 Samfélagsmiðlar hafa umbreytt internetinu með því að skapa 

nýjan gagnvirkan og skapandi vettvang sem gerir fólki kleift að tengjast, eiga í 

samskiptum, stofna hópa og skapa eigið fjölmiðlaefni og deila því með öðrum.33 

Markaðssetning á samfélagsmiðlum er öflug leið til að ná til fjölbreyttra markhópa, fá fólk 

til að heimsækja vefsíður og deila efni þeirra með öðrum. Rannsóknir benda til þess að 

31% af heimsóknum á vefsíður komi í gegnum samfélagsmiðla.34 Sigurjón Ólafsson segir 

að samfélagsmiðlar gegni lykilhlutverki þegar kemur að því að koma efni á vef í dreifingu, 

                                                
28 Sigurjón Ólafsson: Bókin um vefinn. Bls 170- 176. 
29 Google. ,,Analytics.” 
30 Boag, Paul: Website owners manual: The secret to a successful website. Bls 208.  
31 Alexa.com, ,,Top sites.”  
32 Freyr Bjarnason: ,,89% Íslendinga nota Facebook.” 
33 Curran, Fenton, Freedman: Misunderstanding the Internet. Bls 54.  
34 Buzzfeed Insights, ,,How technology is changing media.” 
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lestur og kynningu. Síðast en ekki síst eru auglýsingar á samfélagsmiðlum áhrifaríkar og 

frekar ódýrar.35  

Markhópar 
Áður en markaðssetning hefst er mikilvægt að skilgreina markhópinn vel og komast að 

því hvar er auðveldast að nálgast hann.36 Innan markaðsfræða hafa markhópar meðal 

annars verið flokkaðir í kynslóðir og þær nota fjölmiðla á mismunandi hátt. X kynslóðin 

(1966-1980) er sögð nota sjónvarp, prentmiðla og stafræna miðla. Fjölmiðlanotkun Y 

kynslóðarinnar (1981-1992) einkennist af snjalltækjum, internetinu, prentmiðlum og 

sjónvarpi. Z kynslóðin (1993 - 2001) sker sig úr að því leyti að hún notar nær eingöngu 

snjalltæki, internetið og svokallaðan orðróm (e. Word of mouth).37 Aldurshópurinn 18-34 

ára hefur svo verið skilgreindur sem sítengdi markhópurinn (e. Always-on demographic). 

Snjalltækin eru órjúfanlegur hluti af daglegu lífi hans og það er athyglisvert að þessi 

markhópur virðist vera tortryggnari gagnvart stórfyrirtækjum og hefðbundnum fjölmiðlum 

en eldri kynslóðir auk þess að vera opnari fyrir markaðssetningu sem byggir á 

samfélagsvitund og umhverfisvernd.38 

 

Markaðssetning á vefnum og á samfélagsmiðlum er líklega besta og einfaldasta leiðin til 

að ná til þessara markhópa. Svo dæmi sé tekið er hægt að ná til mjög nákvæmt 

skilgreindra markhópa í gegnum Facebook auglýsingar39 og fylgjast með árangrinum 

með hjálp Facebook Ads Insights.40 Í bók sinni Likeable Social Media mælir David Kerpen 

með því að búa til mjög nákvæma lýsingu á fólkinu í markhópnum. Hver er aldur þeirra, 

kyn og hjúskaparstaða? Hvar á það heima, hverju hefur það áhuga á og við hvað starfar 

það? Þegar markhópurinn hefur verið skilgreindur er hægt að nota upplýsingarnar til að 

leita að honum á samfélagsmiðlum og markaðsetja beint til hans. Til dæmis með hjálp 

Facebook Ads.41  

 

Það er einnig hægt að ná til markhópa á vefnum með beinni markaðssetningu. Paul 

Boag mælir með því að finna netsamfélög þar sem markhópurinn heldur sig og byrja að 

taka þátt á þeim vettvangi. Einnig getur verið gagnlegt að hafa samband við bloggsíður 

                                                
35 Sigurjón Ólafsson: Bókin um vefinn. Bls 170. 
36 Sigurjón Ólafsson: Bókin um vefinn. Bls 171. 
37 Jónína Skaggs: ,,5 Generations.”  
38 Turnbull, Matt: ,,Mobile advertising, marketing & media.”  
39 Facebook. ,,Facebook Ads.”  
40 Facebook. ,,Ads Insights”.  
41 Boag, Paul: Website owner´s manual:The secret to a successful website. Bls 219.  
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og veftímarit og bjóða þeim samstarf, bjóðast til að skrifa pistil eða framleiða eitthvert 

fjölmiðlaefni. Þetta getur vakið athygli og laðað að nýja notendur.42 

 

Í þessum kafla var stiklað á stóru um vefsíðugerð og ferlið frá undirbúningi vefverkefnis til 

þess að koma vef á framfæri. Leitað var í smiðju nokkurra vefsérfræðinga og lögðu þeir 

meðal annars áherslu á mikilvægi þess að hafa skýra stefnu og sýn á vefverkefni áður en 

ráðist er í hönnun vefs. Miklu skiptir að vefurinn sé notendavænn, skýr og fylgi helstu 

hefðum í vefhönnun. Vanda þarf til verka þegar skrifað er fyrir vef og þar gilda aðrar reglur 

en í öðrum miðlum vegna þess að texti þarf að vera skannanlegur. Myndefni þarf að vera 

í miklum gæðum og styðja við efni vefsins. Þannig myndefni fangar athygli fólks og eykur 

gæði vefsins. Allir vefir þurfa að vera skalanlegir eigi þeir að vera samkeppnishæfir og 

síðast en ekki síst þarf að koma vef á framfæri með því að auka sýnileika í leitarvélum, 

skilgreina markhópa vel og sinna markaðssetningu á samfélagsmiðlum. Í næsta kafla 

verður hugmyndafræði verkefnisins reifuð og greint frá því hvernig hún birtist í efni og 

áherslum vefsins.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
42 Kerpen, David: Likeable Social Media. Bls. 38.  



 19 

3. HUGMYNDAFRÆÐI VERKEFNISINS  
 
 
Hugmyndafræði miðlunarverkefnisins er að minnkun kjötneyslu sé brýnt umhverfisverndar 

- og dýravelferðarmál. Hér verður farið í saumana á áhrifum kjötneyslu, og neyslu annara 

dýrafurða, á umhverfið og velferð dýra.  

 

Umhverfisleg áhrif kjötneyslu 
Það sjónarmið að mannkynið verði að minnka kjötneyslu og neyslu á dýraafurðum af 

umhverfisverndarástæðum er alltaf að verða meira áberandi. Í nýjum ráðleggingum 

Landlæknisembættisins um mataræði er lögð áhersla á að aukin neysla jurtaafurða og 

minni neysla á dýraafurðum hjálpi til við að draga úr losun á gróðurhúsalofttegundum.43  

Sameinuðu þjóðirnar og fjölmargir loftslagssérfræðingar hafa verið í farabroddi þegar 

kemur að því að benda á að minnkun á neyslu kjöts og annara dýraafurða myndi draga 

úr mengun, vernda náttúruauðlindir hlífa vatnsbirgðum og jafnvel draga úr hungri í 

heiminum. En eftirspurn eftir kjöti og dýraafurðum er sífellt að aukast og framleiðslan 

krefst sífellt meira vatns, orku, fóðurs og landsvæðis. Mikið landsvæði þarf undir ræktun á 

fóðri fyrir búfénað, mestmegnis í verksmiðjubúskap, en sex kíló af plöntuprótíni þarf til að 

framleiða eitt kíló af dýraprótíni. Verksmiðjubú nota meira af fæðu fyrir dýrin en þau 

framleiða, sem leiðir af sér minni heildarmatvælaframleiðslu. Um það bil 1/3 af 

kornframleiðslu heimsins fer í fóður handa búfénaði.44  

 

Samkvæmt upplýsingum frá Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna er framleiðsla á kjöti 

og dýrafurðum er ábyrg fyrir um 14,5 % af losun gróðurhúsalofttegunda. Það er meira en 

allir heimsins bílar, flugvélar, lestar og skip losa samanlagt.45 Haldi þessi þróun áfram 

gæti losun gróðurhúsalofttegunda hafa aukist um 73% árið 2050. Því hefur verið haldið 

fram að jafnvel væg minnkun á kjötneyslu og val um umhverfisvænni kjöttegundir gæti 

minnkað losun gróðurhúsalofttegunda vegna matvælaframleiðslu um helming. Nautakjöt 

hefur til dæmis fjórtánföld áhrif á við kjúkling.46 

 

                                                
43 Landlæknisembættið. ,,Ráðleggingar um matarræði.”  
44 Animals Australia. ,,Make it possible: Imagine a world without factory farming.” 
45 Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna. ,,Tackling climate change trough livestock.” 
46 Boyd, Paul. Mathiesen, Karl. Shabbir, Nabeelah og Wyse, Pascal: ,,Do you have to be a vegan 
to help fix climate change?”  
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Árið 2008 barst ákall frá Loftslagsráði Sameinuðu þjóðanna (SÞ) um að almenningur 

minnkaði kjötneyslu til þess að sporna gegn loftslagsbreytingum.47 Þær ráðleggingar 

byggja á skýrslum Matvælastofnunar SÞ og LEAD (Livestock, Environment and 

Development) um neikvæð áhrif aukinnar kjötframleiðslu á umhverfið. Áhrifin eru meðal 

annars: aukin mengun og losun gróðurhúslofttegunda, eyðing vatnsbóla, hnignun 

líffræðilegs fjölbreytileika og ofnýting á landsvæði sem gæti nýst undir aðra ræktun.48  

 

Árið 2010 kom út skýrslan Assessing the Environmental Impacts of Consumption and 

Production frá Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna (UNEP). Í skýrslunni var lögð þung 

áhersla á að þróun í átt að vegan mataræði (án allra dýraafurða) sé nauðsynleg til að 

sporna gegn hungri, eldsneytisskorti og verstu áhrifum hnattrænnar hlýnunar. 

Fólksfjölgunarspár gera ráð fyrir því að jarðarbúar verði yfir 9 milljarðar árið 2050 og í 

skýrslunni segir að vestrænt mataræði, ríkt af kjötvörum og öðrum dýraafurðum, sé 

ósjálfbært. Aukin velmegun annars staðar í heiminum ýtir hins vegar undir aukna 

kjötneyslu.49 Landbúnaður, sér í lagi kjöt- og mjólkurframleiðsla, er gífurlega vatnsfrekur 

og fer um það bil 70% af ferskvatnsnotkun heimsins í landbúnað. Um þessar mundir hafa 

780 milljónir manna ekki aðgang að hreinu vatni. Vatnsskortur og önnur slæm áhrif 

landbúnaðar munu aukast gífurlega með vaxandi mannfjölda og aukinni neyslu á 

dýraafurðum en gangi fólksfjölgunarspár eftir þarf að auka matvælaframleiðslu um 70% 

fyrir árið 2050.50  

 

Framleiðsla á kjöti og öðrum dýraafurðum hefur alvarlegar afleiðingar fyrir umhverfið, 

náttúruauðlindir og fæðuöryggi fátækra, en ekki má gleyma þeim milljörðum dýra sem 

eru þungamiðjan í iðnvæddum landbúnaði.  

 

Velferð dýra  
 Dýrafræðingurinn Mark Bekoff er leiðandi sérfræðingur á sviði rannsókna á tilfinningalífi 

dýra og tengslum manna og dýra. Í bók sinni The Animal Manifesto leggur hann mikla 

áherslu á að dýr séu skyni gæddar verur sem hugsa og muna. Dýr eru tilfinningaverur 

sem finna til gleði, sársauka, sorgar, ótta, örvæntingar, samúðar og söknuðar og þeim er 

alls ekki sama um örlög sín. Þau búa yfir sjálfsmeðvitund og rökhugsun og hafa sinn eigin 
                                                
47 Jowit, Juliette: ,,UN says eat less meat to curb global warming.”  
48 Steinfeld, Gerber, Wassenaar, Castel og Haan: Livestock´s Long Shadow: Environmental 
Issues and Options. 
49 Carus, Felicity: ,,UN urges global move to meat and dairy-free diet.” 
50 United Nations. ,,World Water Day 2015.” 
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einstaka persónuleika. Bekoff bendir til dæmis á að kýr hafa sterkar tilfinningar. Þær finna 

til ótta og kvíða og rannsóknir hafa sýnt að þær hafa áhyggjur af framtíðinni. Þær eignast 

vini, eru langræknar, fara í fýlu við aðrar kýr og sakna vinkvenna sinna þegar þær eru 

fjarverandi. Það leikur enginn vafi á því að kýr eru skyni gæddar verur sem er ekki sama 

um hvað verður um þær.51 Þegar dýr sýna vilja sinn eða tilfinningar með hætti með við 

eigum auðvelt með að skilja, eins og að flýja rétt fyrir slátrun, hefur fólk tilhneigingu til 

þess að þyrma dýrum. Fyrir nokkrum árum strauk íslenskt kýr rétt áður en átti að færa 

hana til slátrunar. Málið vakti athygli í fjölmiðlum og tekin var ákvörðun um að leyfa henni 

að lifa fyrst lífsviljinn var svona sterkur. Nýlega komu franskir dýravinir kú til bjargar eftir að 

hún lét öllum illum látum í sláturhúsi og braut sér leið út úr byggingunni. Barátta hennar 

fyrir lífi sínu vakti mikla athygli og fjöldi fólks lagði til fé til þess að kaupa kúna og koma 

henni í öruggt skjól á sveitabýli.52 

 

Bekoff leggur áherslu á að þó dýr séu ekki algjörlega eins og við mannfólkið, þá séu þau í 

raun mjög svipuð okkur. Þeir þættir heilans sem sjá um úrvinnslu tilfinninga eru 

sameiginlegir hjá spendýrum. Dýr geta þróað með sér geðsjúkdóma sem eru sláandi líkir 

þeim sem hrjá menn og þau bregðast við sömu geðlyfjum.53 Í bókinni Ætterni mannsins 

segir Charles Darwin að dýr deili í raun öllum sálrænum þáttum með manninum, bara í 

ólíkum mæli. Munurinn á milli manna og dýra sé stigsmunur en ekki grundvallarmunur.54 

Dýrum hefur oft verið gefið að sök að búa yfir eðlislægri og tilefnislausri grimmd en 

rannsóknir á hegðun dýra hafa leitt í ljós að þau hafi tilhneigingu til samvinnu, samúðar og 

samhyggðar í samskiptum við önnur dýr og jafnvel aðrar dýrategundir. Verði þau vitni að 

sársauka annara dýra geta þau sýnt merki um umhyggju, samúð, siðferðisgreind og 

jafnvel réttlætiskennd.55  

 

Bekoff segir að rannsóknir á dýrum séu alltaf að leiða betur í ljós tilfinningalega og 

vitsmunalega dýpt þeirra, sem áður var vísindaheiminum hulin. Munurinn á dýrum og 

mönnum sé ekki eins afgerandi og áður var talið.56 Þessi þekking ætti að knýja okkur til 

þess að endurhugsa meðferð okkar á dýrum. Illa meðferð á dýrum eða slæman aðbúnað 

þeirra er aldrei hægt að réttlæta með því að þau séu skynlausar skepnur. Það eru dýr 

                                                
51 Bekoff, Marc: The Animal Manifesto. Bls 54.  
52 Brynjólfur Þór Guðmundsson: ,,Dýravinir kaupa kú sem vildi ekki drepast.” 
53 Bekoff, Marc: The Animal Manifesto. Bls 79-82.  
54 Darwin, Charles: The Descent of Man. Bls. 101.  
55 Bekoff, Marc: The Animal Manifesto. Bls 79-82.  
56 Bekoff, Marc: The Animal Manifesto. Bls 53.  
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augljóslega ekki. Á ári hverju er annars vegar mörgum milljörðum dýra slátrað og hins 

vegar ótrúlegur fjöldi er notaður í eggja - og mjólkurframleiðslu. Að rækta dýr til 

matvælaframleiðslu vekur upp ótal siðferðilegar spurningar. Ein af þeim varðar aðbúnað 

og líðan dýra í matvælaframleiðslu.57  

 

Dýr í matvælaframleiðslu  
In our minds eye the farm is a peaceful place where calves nuzzle their 

mothers in a shady meadow, pigs loaf in the mudhole, and chickens 

scratch about the barnyard. These comforting images are implanted in us 

by calendars, coloring books, theme parks, petting zoos and the countrified 

labeling and advertising of animal products.58  

 

Svo hefst greinin Brave New Farm eftir Jim Mason og Mary Finelli sem fjallar um 

verksmiðjubúskap í Bandaríkjunum. En þessi fallega mynd á lítið skylt við veruleika flestra 

húsdýra, sem minnir frekar á martröð. Nærri því allar kjúklingaafurðir og meirihluti kjöts og 

mjólkurafurða í Bandaríkjunum koma úr risastórum lokuðum verksmiðjubúum. Í verstu 

tilfellum er dýrum staflað upp í búrum eða troðið saman í þröngar stíur. Í þessum 

dýraverksmiðjum eru engin beitilönd, engir lækir og engar árstíðir. Ekki einu sinni dagur 

og nótt. Líf og líðan dýranna skipta engu og þau eru ekkert nema neysluvara og 

verksmiðjubúin gera framleiðendum kleift að hafa meira magn af dýrum í hverju rými.  

Verksmiðjubú þurfa gríðarlegt fjármagn og orku. Til þess að verksmiðjan standi undir sér 

þarf framleiðslan alltaf að vera í hámarki. Þetta leiðir af sér offramleiðslu á kjöti og 

dýrafurðum sem skilar sér í lækkun á markaðsverði og sú þróun bitnar á hefðbundnum 

bændum sem neyðast til að leggja niður búskap. Höfuðreglur verksmiðjubúskapsins eru 

að halda framleiðslukostnaði niðri og auka framleiðsluna. Þetta gerir það að sjálfsögðu að 

verkum að dýr búa við mikil þrengsli í hrjóstrugu og líflausu umhverfi, þvinguð, stressuð 

og á ónáttúrulegu fæði sem er hlaðið lyfjum. Meðferð á kálfum í verksmiðjubúskap þykir 

sérstaklega grimmileg og líða nautgripir, mjólkurkýr, endur og eldisfiskar einnig miklar 

þjáningar.  

 

Kjúklingar sem aldir eru í verksmiðjubúskap eru geymdir í yfirfylltum skemmum án 

aðgengis að útivistarsvæði. Þeir sjá aldrei dagsljós eða finna ferskt loft og hafa engin 

                                                
57 Bekoff, Marc: The Animal Manifesto. Bls 1-57. 
58 Finelli, Mary og Mason, Jim: ,,Brave New Farm?” The Animals Reader: The Essential Classic 
and Contemporary Writings. Bls 158.  
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tækifæri til eðlislægrar hegðunar. Úrgangur er yfirleitt ekki hreinsaður af gólfinu og veldur 

loftmengun í skemmunni sem veldur skaða á augum og öndunarfærum fuglanna auk 

þess sem þeir fá sársaukafull brunasár á fætur - svokallaðan dritbruna. Fuglarnir lifa við 

gífurleg þrengsli, þeir hafa ekki rými til að hreyfa sig og þegar þeir reyna að hvílast og 

sofa eru þeir truflaðir og troðnir niður. Kjúklingunum er slátrað á ómannúðlegan hátt. Þeir 

eru oftast með meðvitund, hengdir upp á fótunum á færiband, sem er virkilega kvalafullt 

fyrir þá kjúklinga sem eru meiddir á fótum vegna dritbruna eða vegna ofþyngdar sem 

hlýst af ræktun þeirra. Algengt er að þeim sé dýft í rafmagnsbað áður en þeir eru skornir 

á háls með sjálfvirku sagarblaði á færibandi.59 Varphænur í verksmiðjubúskap eru 

geymdar í þröngum búrum þar sem þær geta varla hreyft sig og geta ekki breitt út 

vængina. Þegar þær eldast og framleiða færri egg er stundum brugðið á það ráð að 

geyma þær í myrkri og svelta dögum saman. Aðferðin knýr fram eggjaframleiðslu hjá 

sumum hænum.60 

 

Svínarækt hefur færst inn í lokuð verksmiðjubú þar sem velferð dýranna er höfð að engu.  

Svínaræktin fer oftast fram í mjög þröngum og dimmum híbýlum með hörðum steypu- 

eða viðargólfum. Svín í verksmiðjubúskap hafa ekki aðgang að útivistarsvæði, sjá ekki 

dagsljós og anda ekki að sér fersku lofti. Þau eru í fullkomlega ónáttúrulegu umhverfi og 

geta ekki viðhaft eðlilegt atferli. Svínum í þessum aðstæðum leiðist og þau verða 

óþreyjufull. Í þessum aðstæðum hafa þau tilhneigingu til að bíta, berjast og skaða hvort 

annað. Gyltur hafa það einstaklega slæmt. Þær eru stöðugt látnar framleiða grísi og eru 

oft látnar dúsa einangraðar í þröngum grindum. Þær fá ekki að hafa nein samskipti við 

önnur svín og grísirnir eru látnir sjúga spenana í gegnum rimla. Þetta veldur þeim bæði 

líkamlegum og sálrænum kvölum.61 Afleiðing af prísundinni er mikil streita hjá dýrunum. 

Svín sem eru sérstaklega ræktuð fyrir fitulitla vöðva eru viðkvæm fyrir því sem 

svínaræktendur kalla PSS eða Porcine Stress Syndrome. Svínin geta hreinlega dottið 

niður dauð af streitu þegar þau eru tekin af spena, færð í nýja stíu, þurfa að umgangast 

ný svín eða eru færð til slátrunar.62  

 

                                                
59 Velbú. ,,Kjúklingar.”  
60 Finelli, Mary og Mason, Jim: ,,Brave New Farm?” The Animals Reader: The Essential Classic 
and Contemporary Writings. Bls 160. 
61 Velbú. ,,Svín.”  
62 Finelli, Mary og Mason, Jim: ,,Brave New Farm?” The Animals Reader: The Essential Classic 
and Contemporary Writings. Bls 164.  
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Mjólkurframleiðsla í Bandaríkjunum hefur margfaldast á undanförnum áratugum. 

Mjólkurkýr í Bandaríkjunum búa flestar við mikla innilokun (e. Intensive confinement) og 

eru tjóðraðar við bás. Steypu -eða moldargólf eru algeng og aðeins er þrifið einu sinni til 

tvisvar á ári. Hali þeirra er klipptur og þær eru sprautaðar með hormónum til að auka 

mjólkurframleiðslu. Kálfar eru teknir af þeim strax eftir fæðingu. Slæmur aðbúnaður og 

hormónagjöf gerir það að verkum þegar kýrnar eru sendar í sláturhúsið við fimm ára aldur 

eru þær margar að niðurlotum komnar.63  

 

Húsdýr hafa nær enga lögvernd í Bandaríkjunum64 og því er óhugsandi að á Íslandi 

viðgangist verstu myrkraverkin og framin eru á sumum verksmiðjubúunum þar. En 

verksmiðjubúskapur er stundaður á Íslandi og í megindráttum er aðbúnaður dýranna sá 

sami og hér var fjallað um á undan.  

 

Verksmiðjubúskapur á Íslandi  
Eins og fram kom í upphafi kaflans um velferð dýra, þá eigum við til að sjá búskap í 

rómantísku ljósi. Á Íslandi er reyndar ekkert óalgeng sjón að sjá dýr úti á beit á sumrin og 

það er kannski sú ímynd sem við höfum af ræktun dýra hér á landi. Verksmiðjubúskapur 

er hins vegar flestum hulinn, enda fer hann nær alfarið fram á bakvið luktar dyr. 

Svínarækt, kjúklingarækt og eggjaframleiðsla hér á landi fer nær eingöngu fram með 

verksmiðjubúskap. Sif Traustadóttir, dýralæknir og fyrrum formaður 

Dýraverndarsambands Íslands, lýsti þessum tiltölulega nýja veruleika í Silfri Egils árið 

2011. Sif benti á að kjötframleiðslan hér á landi er gríðarlega mikil, til dæmis var hér 

slátrað 84.000 svínum og 4,6 milljónum alifugla árið 2011. Sláturhúsum hefur fækkað og 

þau hafa stækkað sem leiðir af sér að dýrin eru oft flutt langar leiðir til slátrunar. Sif leggur 

áherslu á að það sem knýr þetta áfram eru kröfur um ódýrari mat en neytendur gera sér 

kannski ekki grein fyrir því hvaða áhrif þetta hefur á dýrin sem er haldið við þröngan kost 

við óeðlilegar aðstæður þar sem þau fá ekki að sýna sitt eðlilega atferli. Þau verða 

óþreyjufull og leiðist þannig þau taka upp á því að slást og valda hvort öðru skaða.65  

 

Ólafur Dýrmundsson, fyrrum landnýtingarráðunautur Bændasamtakanna, bendir á að 

sívaxandi kröfur um hagræðingu og arðsemi til að lækka matvælaverð hafi orðið til þess 

að bændum hafi fækkað og búin stækkað. Verksmiðjubúskapur sé orðinn ráðandi í 

                                                
63 Sama heimild. Bls 161-162. 
64 Sama heimild. Bls 158.  
65 Silfur Egils. ,,Viðtal við Sif Traustadóttur, dýralækni.”   
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kjúklinga, svína og eggjaframleiðslu og að sömu þróun megi sjá í mjólkurframleiðslu hjá 

þeim bændum sem leyfa kúnum ekki að njóta sumarbeitar. Ólafur leggur áherslu á að í 

verksmiðjubúskap sé velferð dýra sniðgengin í mikilvægum atriðum og að sívaxandi 

andstaða í samfélaginu sé gegn slíkum framleiðsluháttum. Ódýr matur, á kostnað 

velferðar dýra, sé ein af dýrkeyptustu blekkingum 20. aldarinnar sem þurfi nú að vinna 

markvisst að því að breyta til dæmis með því að upplýsa neytendur betur um 

framleiðsluhætti í landbúnaði og endurvekja tengsl á milli sveita og þéttbýlis.  

 

Ólafur leggur áherslu á að aukin áhersla á lífrænan landbúnað hafi marga kosti fyrir 

búfénað, umhverfi og samfélag:  

1. Vistvænni og sjálfbærari, minni efna og lyfjanotkun 

2. Aukin lífræðileg fjölbreytni 

3. Betri velferð búfjár og meðferð lands 

4. Minni olíunotkun og útblástur gróðurhúsalofttegunda 

5. Aukin þörf vinnuafls, fleiri bændur, styrkari fjölskyldubúskapur og blómlegri 

sveitabyggð 

6. Betri nýting staðbundinna auðlinda, svo sem beitilanda og ræktaðs lands, aukin 

heimaöflun og þjóðfélagslegur stöðugleiki 

7. Hærri framleiðslukostnaður, raunverulegur kostnaður greinilegri og kemur skýrar 

fram í vöruverði til neytenda 

8. Hærra vöruverð, dýrari matur 

9. Betri ímynd, uppruni aðfanga og afurða betur þekktur 

10. Meira fæðu- og matvælaöryggi og meiri alhliða gæði og hollusta66 

 

Dýravelferð á Íslandi  
Ný og endurbætt lög um velferð dýra tóku gildi þann 1. janúar 2014. Landbúnaðar- og 

nýsköpunarráðherra fer með yfirstjórn mála sem varða velferð dýra en framkvæmd 

stjórnsýslunnar er í höndum Matvælastofnunar sem hefur eftirlit með því að ákvæðum 

dýraverndarlaga sé framfylgt. Matvælastofnun ber skylda til að leita álits fagráðs um 

velferð dýra um allar stefnumótandi ákvarðanir. Formaður ráðsins er yfirdýralæknir en 

aðrir fulltrúar eru skipaðir af Bændasamtökum Íslands, Dýraverndarsambandi Íslands, 

Dýralæknafélagi Íslands og Siðfræðistofnun Háskóla Íslands. Hlutverk fagráðsins er 

meðal annars að vera til ráðuneytis um stefnumótun og einstök álitaefni er varða málefni 

                                                
66 Ólafur R. Dýrmundsson. ,,Ódýr matur- dýr blekking.” 
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á sviði velferðar dýra, að fylgjast með þróun dýravelferðarmála og upplýsa 

Matvælastofnun um mikilvæg málefni á sviði dýravelferðar.67  

 

Markmið nýju laganna um dýravelferð er að stuðla að velferð dýra. Það er að þau séu 

laus við vanlíðan, hungur og þorsta, ótta og þjáningu, sársauka, meiðsli og sjúkdóma, í 

ljósi þess að dýr eru skyni gæddar verur. Enn fremur er það markmið laganna að dýr geti 

sýnt sitt eðlilega atferli eins og frekast er unnt. 

 

Einnig urðu breytingar á 29. grein og 21. grein laganna sem taka til aðbúnaðar og 

aflífunar dýra.  
 29. gr. Aðbúnaður dýra. 

 Umráðamaður dýra skal tryggja að dýr séu haldin í umhverfi sem samræmist 
sjónarmiðum um velferð dýra, m.a. hvað varðar öryggi þeirra og heilbrigði, og 
tekur tillit til bæði sérstakra þarfa dýrsins og séreinkenna tegundarinnar. Umhverfi 
dýra skal vera þannig, eftir því sem við á, að þau geti athafnað sig, hreyft sig, 
hvílst, notið útivistar, beitar eða viðhaft annað atferli sem þeim er eðlilegt. 
 
 21. gr. Aflífun. 

 Dýr skulu aflífuð með skjótum og sársaukalausum hætti og eftir því sem unnt er 
án þess að önnur dýr verði þess vör. Forðast skal að valda dýrum óþarfa 
þjáningum eða hræðslu. 

 Dýr í umsjón manna skulu svipt meðvitund fyrir aflífun nema þegar 
aflífunin veldur meðvitundarleysi umsvifalaust. Að lokinni aflífun skal gengið úr 
skugga um að dýr sé dautt…. 

 

Í nýjum lögum er helsta framfaraskrefið að dýr eru viðurkennd sem skyni gæddar verur. 

Séu nýju lögin borin saman við eldri lög um velferð dýra kemur í ljós að það hafa orðið 

ákveðin tímamót í dýravelferð á Íslandi, til dæmis vegna þess að nú er tekið meira tillit til 

tilfinninga dýra, gæta á þess að þau séu laus við vanlíðan, ótta, þjáningu og hræðslu. Dýr 

á að svipta meðvitund fyrir aflífun til að reyna að koma í veg fyrir hræðslu og þjáningar og 

einnig er lögð ný áhersla á að dýr geti viðhaft eðlilegt atferli sitt.68 Orðalagið ,,Eftir því sem 

við á” og ,,eftir því sem unnt er” virðist þó ætlað til þess að búa til grá svæði fyrir 

ræktendur dýra. Það er óljóst hvort þeir þurfi að sækja um sérstaka undanþágu frá 

lögunum eða hvort þeim sé í sjálfvald sett hvort það eigi við að dýrin geti viðhaft eðlilegt 

atferli sitt. 

 

                                                
67 Lög um dýravernd 15/1994 
68 Lög um velferð dýra 55/2013 
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Það er deginum ljósara að aðbúnaður dýra í verksmiðjubúskap brýtur í bága við lög um 

velferð dýra. Hér á landi vinna tvö samtök sérstaklega að bættum hag húsdýra, 

Dýraverndarsamband Íslands (DÍS) og Velbú (Velferð í búskap). Velbú eru frjáls 

félagasamtök um bætta velferð og lífsskilyrði búfjár á Íslandi. Velbú vill berjast gegn þeirri 

slæmu þróun sem hefur orðið á mörgum sviðum búfjárræktar seinustu áratugi. Samtökin 

mótmæla auknum verksmiðjubúskap þar sem velferð dýra er fórnað fyrir lægra vöruverð 

og fullyrða að ástandið sé alls ekki betra hér á landi en annars staðar í heiminum, 

sérstaklega hvað varðar svína,-eggja- og kjúklingaframleiðslu. Samtökin halda því fram 

að í raun hafi þróunin verið verri hér að því leyti að íslenskum neytendum stendur ekki 

almennt til boða að velja kjúklinga- og svínaafurðir sem framleiddar eru með velferð 

dýranna að leiðarljósi. Velbú leggur áherslu á að þessi þróun hafi verið hulin almenningi 

og vill stuðla að vitundarvakningu hjá neytendum sem þau vona að leiði til aukinnar 

velferðar í matvælaframleiðslu. Meginmarkmið samtakanna er að verksmiðjubúskapur 

leggist af á Íslandi.69 

 

Hlutverk Dýraverndarsambands Íslands (DÍS) er meðal annars að vinna að bættri velferð 

dýra, standa vörð um lögvernd þeirra og stuðla að góðri lagasetningu, reglubundnu og 

markvissu opinberu eftirliti til verndar dýrum og gefa faglegar umsagnir um breytingar á 

lögum og reglum um dýravernd.70 Í ársskýrslu DÍS frá 2014 eru reifaðar hugmyndir um 

velferðarvottun búfjárafurða á vegum sambandsins að fyrirmynd velferðarvottunar dönsku 

dýraverndarsamtakanna Dyrenes beskyttelse.71 Þó hér sé til staðar kerfi fyrir fyrir 

vistvæna framleiðslu búfjárafurða þá telur DÍS að velferð búfjár þurfi aukið vægi og eftirlit 

sem virkar mun betur. DÍS skipar fulltrúa í fagráð um velferð dýra og á síðasta ári var 

skilað til ráðuneytisins tillögum fyrir nýjar reglugerðir, sem samræmast nýjum lögum um 

dýravernd, um sjö hópa dýra: Sauð-og geitfé, nautgripi, hesta, svín, alifugla, loðdýr og 

gæludýr. Dýraverndarsambandið bindur miklar vonir við að mörg stór atriði geti staðið til 

bóta um velferð dýra með nýjum reglugerðum þó að margt sé auðvitað enn óunnið og 

þau leggja áherslu á að baráttan fyrir velferð dýra sé langhlaup.72 Þessar nýju reglugerðir 

hafa ekki enn litið dagsins ljós.  

 

Aukin umræða og fjölmiðlaumfjöllun um dýravelferð gerir það að verkum að þekking og 

áhugi almennings á aðbúnaði húsdýra og ábyrgð neytenda þegar kemur að dýravelferð 
                                                
69 Velbú. ,,Um okkur.”  
70 Dýraverndarsambands Íslands. ,,Lög Dýraverndarsambandsins.”  
71 Dyrenes Beskyttelse, vefur.  
72 Dýraverndarsamband Íslands. ,,Ársskýrsla 2014.” 
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er sífellt að aukast. En hvaða vörur eru í boði fyrir þá sem vilja kaupa afurðir sem eru 

framleiddar með velferð dýra að leiðarljósi? 

Mjólkurvörur 
Hér á landi framleiða Biobú og Skaftholt í Gnúpverjahreppi lífrænar mjólkurvörur. Á 

vefsíðu Biobús er framleiðslunni svo lýst að velferð dýra sé eitt megin þema lífrænnar 

framleiðslu. Höfuðreglan sú að húsdýrin hafi þá aðstöðu að geta notið eðlislægrar 

hreyfingar og hafi aðstöðu til útiveru allt árið um kring. Þar er sagt að lífrænn landbúnaður 

ætli dýrum betri aðbúnað en lög og reglur segja almennt til um. Mjólkurkýr sem eru 

bundnar á bása yfir vetrartímann eiga að komast út eins oft og kostur er og aðstæður 

leyfa. Þær eiga að hafa nægt pláss til að hreyfa sig frjálslega, njóta útiveru allan ársins 

hring, eiga mjúkt og þurrt legupláss, hafa næga birtu og félagsskap af hver annari. Allt 

fóður á að vera lífrænt ræktað og sem náttúrulegast. Þá eiga kálfar að fá að vera hjá 

móður fyrstu vikuna eftir burð.73  

 

Samtök grænmetisæta á Íslandi gerðu úttekt á íslenskum mjólkurvörum til að kanna 

hvort þær hentuðu grænmetisætum. Þá kom í ljós að langflestir íslenskir ostar frá 

Mjólkursamsölunni (MS) henta ekki grænmetisætum þar sem þeir innihalda ostahleypi 

sem er framleiddur úr efnum úr slátruðum dýrum, eða kálfsmögum nánar tiltekið. Hægt 

er að fá íslenska osta með hleypi úr míkróbum og hleypi úr jurtaríkinu frá Skaftholti og 

Biobúi. Innfluttir ostar frá Bretlandi innihalda flestir hleypi úr jurtaríkinu eða míkróbum og 

henta því vel fyrir grænmetisætur. 74  

Egg 
Egg eru framleidd með mismunandi hætti og er aðbúnaður varphæna misgóður eftir 

framleiðsluaðferð. Aðbúnaður búrhæna er langsamlega verstur eins og kom fram í 

kaflanum um verksmiðjubúskap, svo er til vistvæn framleiðsla og loks lífræn framleiðsla 

(e.Free Range) þar sem velferð dýranna er höfð að leiðarljósi, hænur fá að ganga frjálsar 

og hafa aðgang að útisvæði.75 Á Íslandi er ekki enn hægt að fá egg frá frjálsum hænum 

í almennum verslunum en í Bændamarkaði frú Laugu og í Fjarðarkaupum er hægt að fá 

landnámshænuegg frá frjálsum hænum. Framleiðslan annar þó ekki eftirspurn. 

Ræktendur landnámshæna eru í fararbroddi þegar kemur að lífrænni framleiðslu á 

eggjum. Júlíus Már bóndi í Þykkvabæ er með opið landnámshænubú þar sem 

                                                
73 Biobú. ,,Húsdýrin.”  
74 Samtök grænmetisæta á Íslandi. ,,Mjólkurvörur.”  
75 Freedom Food. ,,Egg Guide.”  
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almenningur hefur færi á að sjá dýrin í sínu náttúrulega umhverfi og fræðast um þau. Á 

bænum er hægt að kaupa egg og hænur. Einnig er hægt að leigja eða taka hænu í 

fóstur fyrir 25.000 kr. Innifalin í verðinu eru 20 egg á mánuði sem má sækja í Frú Laugu 

og réttur til að heimsækja hænuna hvenær sem er. Júlíus bendir á að aðbúnaður 

verksmiðjufugla sé mjög slæmur. Fuglarnir fái að lifa í tvö ár innilokaðir í búri, þeir séu of 

margar saman og fái aldrei að sjá dagsljósið. Þetta sé afleiðingin af því að markaðurinn 

vilji fleiri egg og meira kjöt og allt eigi að vera ódýrt.76 Á Sólheimum í Grímsnesi eru 

einnig hænur sem fá að ganga frjálsar á útisvæði en framleiðslan er afar lítil og eggin eru 

einungis seld á Sólheimum. Frá árinu 2004 hafa brúnegg verið fáanleg. Fyrirtækið 

Brúnegg ehf. fékk vistvæna vottun árið 2005 sem þýðir að varphænurnar eru ekki í 

búrum heldur ganga frjálsar um gólf og verpa í hreiður. Þær hafa meira pláss og betri 

aðbúnað en hænur í hefðbundnum skemmum. Hingað til hafa hænurnar ekki haft 

aðgang að útivistarsvæði, meðal annars vegna nálægðar við byggð og aðra 

atvinnustarfssemi, en á nýrri starfstöð brúneggja er ráðgert að hefjast handa við að 

útbúa útivistarsvæði á þessu ári.77 Gangi þær áætlanir eftir verður í fyrsta sinn hægt að 

kaupa frelsisegg í stórum stíl hér á landi.  

Velferðarkjöt 
Hér á landi eru afar fáir valkostir í boði fyrir þá sem vilja kaupa lífrænt vottað kjöt eða 

svokallað velferðarkjöt. Samkvæmt Velbú er eftirspurn eftir velferðarkjöti af kjúklingum 

og svínum lítið sinnt. Af og til er í boði kjöt af frjálsum grísum, til dæmis frá Miðskeri, í 

verslunum á borð við Bændamarkað frú Laugu en ekki í stórmörkuðum.78 79 80 Hvað 

varðar velferðarkjúkling þá kom Litla gula hænan til sögunnar á síðasta ári. Sérstaða 

þeirra felst í því að kjúklingarnir hafa mun meira rými en á venjulegu kjúklingabúi, stórir 

gluggar eru á búinu sem hleypa inn fersku lofti og sólarljósi, undirlag á vera hreint og 

þurrt svo kjúklingarnir fái aldrei dritbruna og síðast en ekki síst fá kjúklingarnir að valsa 

um úti þegar veður leyfir. ,,Þar geta þeir viðrað sig og kroppað í jarðveginn sem er hluti 

af þeirra eðlislægu hegðun.” Eins og segir orðrétt á vefsíðu Litlu gulu hænunnar.81 

Ný landslög um velferð dýra mörkuðu ákveðin tímamót í dýravelferð á Íslandi. 

Viðurkenning á dýrum sem skyni gæddum verum sem finna til ótta og líða þjáningar er 

stórt skref fram á við. En betur má ef duga skal. Krafa um ódýran mat bitnar á dýrum í 

                                                
76 Svanhildur Gréta Konráðsdóttir: ,,Egg í áskrift.”  
77 Um Brúnegg  
78 Velbú. ,,Spurningar og svör.”  
79 Frú Lauga.is 
80 Miðskersbúið. ,,Um Miðskersbúið.”  
81 Litla Gula hænan. ,,Áherslur.” 
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verksmiðjubúum sem líða miklar þjáningar og lifa við firringu. Aðstæður dýranna eru 

með öllu óboðlegar og ónáttúrulegra umhverfi fyrir dýr er vart hægt að hugsa sér. Virk 

barátta dýraverndarsamtaka hefur skilað sér inn í löggjöf um velferð dýra og von er á 

nýjum reglugerðum um meðferð dýra. Einnig er vitund almennings að aukast um 

aðbúnað dýra í matvælaframleiðslu. Samt vita neytendur almennt líklega ekki nóg um 

aðbúnað húsdýra og mikilvægt er að upplýsa fólk betur um framleiðsluhætti í 

landbúnaði. Við erum stutt á veg komin hvað varðar valkosti um afurðir sem eru 

framleiddar með velferð og vellíðan dýra að leiðarljósi en nokkur þróun hefur þó orðið á 

því sviði. Markmiðið ætti að vera að öll húsdýr í matvælaframleiðslu hafi sömu réttindi, 

aðbúnaður allra sé jafngóður og að allar dýrafurðir verði að vera velferðarvottaðar.  

 

Siðfræði  
Við fyrstu sýn virðist lítil vefsíða með grænmetisuppskriftum kannski ekki líkleg til að 

vekja upp neinar siðferðileg spurningar en því fer fjarri að matarmenning sé einfalt eða 

ópólitískt mál. Misskipting auðs endurspeglast ekki hvað síst í aðgengi að mat. Sem 

dæmi má nefna að ásókn Vesturlandabúa í ákveðnar tískufæðutegundir, eins og til 

dæmis hina prótínríku S-Amerísku korntegund quinoa, hefur haft í för með sér svo 

miklar verðhækkanir að almenningur í Perú og Bólivíu hefur ekki lengur ráð á að kaupa 

þessa grunnfæðu.82  

 

Á undanförnum árum hefur verið mikil gróska í matreiðslubloggum þar sem áhugafólk 

um mat tjáir sig með matreiðslu og ljósmyndun.83 Miðlunarverkefnið mitt á að höfða til 

ákveðins menningarhóps sem hefur mikinn áhuga á mat, fagurfræði matar og mat frá 

framandi slóðum. Félagsfræðingarnir Josée Johnston og Shyon Baumann hafa 

rannsakað hina svokölluðu Foodie menningu sem hefur orðið meira áberandi með 

síauknum vinsældum matreiðslublogga og samfélagsmiðla. Foodie er ekki bara 

manneskja sem er einstaklega áhugasöm um mat og matarmenningu. Það sem 

einkennir foodies er ákveðin fagurfræðileg afstaða til hversdagslegrar matreiðslu, þar 

sem fagurfræði, þekkingarleit og áhugi á öðrum menningarheimum er í aðalhlutverki. 

Matur á að vera exótískur eða ekta (e. Authentic) og matur og þekking á honum er leið 

til að miðla menningarlegu og félagslegu auðmagni. Því hefur verið fleygt fram að matur 

sé eins og alheimstungumál sem geti sameinað fólk þvert á landamæri, menningu, 

                                                
82 Blythmann, Joanna: ,,Can vegans stomach the unpalatable truth about quinoa?”  
83 Baumann, Shyon og Johnston, Joseé: Foodies: Democracy and Distinction in the Gourmet 
Foodscape. Formáli.  
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efnahagsstöðu og stétt. En matarmenning og matur getur líka verið stöðutákn og 

undirstrikað mun á efnahagslegri og félagslegri stöðu fólks. Þeir sem tilheyra Foodie 

menningunni eru að stærstum hluta vel stætt hvítt fólk. Fólk sem hefur efni á að ferðast, 

hefur tíma og fjármagn til að prófa sig áfram með ýmis konar etnískan mat, heima og á 

veitingastöðum og hefur þá þekkingu sem til þarf. Foodie menningin er þannig á vissan 

hátt útilokandi í menningarlegu og félagslegu tilliti. Etnískur eða exótískur matur er 

lykilatriði í Foodie menningu og þar af leiðandi matur frá fátækum svæðum. Johnston og 

Baumann benda á að innan menningarinnar sé tilhneiging til að sjá fátækt í rómantísku 

ljósi. Þá öðlast ýmis konar etnískur matur sérstakt gildi einmitt vegna þess að hann er 

uppruninn og framleiddur á fátækum stöðum. Fátæktin og framandleikinn gefa matnum 

ákveðinn ævintýrablæ. Með því að velja að sjá fátæktina og framleiðslu matarins í 

rómantísku ljósi færðu að njóta matarins án þess að þurfa að horfast í augu við  

raunveruleika fátæktarinnar og ástæður fátæktar, misskiptingar og ójafnréttis í stærra 

samhengi.84  

 

Matarval er í eðli sínu pólitísk mál og neytendur hafa bein áhrif á matvælakerfið með 

neysluvenjum sínum. Dæmi um það er hvernig mikil eftirspurn Vesturlandabúa eftir 

tískumatvöru eins og quinoa, heftir aðgengi fátækra íbúa framleiðslulandsins að henni. 

Að sama skapi hefur eftirspurn neytenda eftir ódýru kjöti ýtt undir aukinn 

verksmiðjubúskap með tilheyrandi þjáningum dýra í matvælaframleiðslu. Neytendur hafa 

vald og þeir geta haft mikil áhrif. Til dæmis með því að velja meira grænmeti á kostnað 

dýraafurða, sniðganga afurðir sem framleiddar eru í verksmiðjubúskap og borga meira 

fyrir afurðir sem eru framleiddar með velferð dýra að leiðarljósi.  

 

Hér lýkur umfjöllun um hugmyndafræðilegan grundvöll verkefnisins. Í næsta köflum 

verður fjallað um undirbúning og framkvæmd miðlunarverkefnisins.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
84 Baumann, Shyon og Johnston, Joseé: Foodies: Democracy and Distinction in the Gourmet 
Foodscape. Bls. 165-187.  
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4. UNDIRBÚNINGUR VERKEFNSINS  
 

Val á miðlunarleið  
Af ýmsum ástæðum kom aldrei nein önnur miðlunarleið til greina en vefsíða fyrir 

Eldhúsatlasinn. Vefurinn er sterkur miðill en um 98,2 % íslendinga nota netið reglulega.85 

Samkvæmt tölum Hagstofunnar frá 2014 um tíðni netnotkunar er hlutfall þeirra sem 

nota netið daglega eða næstum daglega, í aldurshópnum 16-54 ára, á bilinu 96,7- 99,0 

%.86 Margir eru meira og minna tengdir netinu allan daginn, vafra í símum og 

snjalltækjunum og kíkja stöðugt á samfélagsmiðlana. Það er lang auðveldast að ná til 

markhópa verkefnisins á netinu og í gegnum samfélagsmiðla. Vefsíðugerð er tiltölulega 

ódýr miðað við aðrar miðlunarleiðir sem gátu komið til greina og það skiptir höfuðmáli 

fyrir verkefnið þar sem engir styrkir eða utanaðkomandi fjármögnun er til staðar. Vefsíða 

er einnig besta miðlunarleiðin fyrir verkefni þar sem ljósmyndir eru í aðalhlutverki þar sem 

auðvelt er að stjórna myndgæðum og útliti. Á vefsíðu er hægt að setja inn mikið magn 

efnis og hafa upplýsingar um verkefnið auðfinnanlegar. Verkefninu eru ekki sett nein 

tímamörk, það er aðgengilegt og ókeypis fyrir notendur. Auðvelt er að dreifa efninu í 

gegnum samfélagsmiðla og ná til margra. Vefsíða gerir mér einnig kleift að hafa 

fullkomna stjórn á verkefninu sjálf.  

 

Aðrar mögulegar miðlunarleiðir  
Kostirnir við að miðla verkefninu með vefsíðu eru fjölmargir en þó mætti vel hugsa sér að 

miðla því með öðrum leiðum ef tækifæri bjóðast:  

Bók  
Ef velja ætti aðra miðlunarleið fyrir Eldhúsatlasinn væri matreiðslubók nærtækasti 

kosturinn. Útlit og stíl vefsíðunnar má auðveldlega endurskapa í matreiðslubók og 

upplýsingar um tilgang verkefnsins væru áberandi á baksíðu og á fyrstu síðum 

bókarinnar. Það þyrfti hins vegar að breyta verkefninu talsvert vegna þess að það yrði 

líklega bæði flókið og dýrt að prenta bók með öllum 196 uppskriftunum. Velja þyrfti 

nokkrar uppskriftir frá hverri heimsálfu í bókina og hafa að minnsta kosti helminginn 

vegan til að ná til stærri markhóps. Svo mætti hugsa sér að búa til matreiðslubókaflokk 

þar sem ein heimsálfa væri tekin fyrir í einu (en þá yrði Eyjaálfa útundan eða með annari 

heimsálfu í bók). Ókostirnir við að gefa verkefnið út sem bók eru hins vegar margir. Útlit 

                                                
85 Hagstofa Íslands. ,,Tíðni tölvu- og netnotkunar einstakling 2003-2014.” 
86 Hagstofa Íslands. ,,Tölvu- og netnotkun Íslendinga 2002-2014.” 
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ljósmyndanna skiptir höfuðmáli og prentunin yrði líklega kostnaðarsöm, markhópurinn er 

hugsanlega ekki nógu stór og konseptið gæti fallið milli stafs og hurðar hjá þeim sem 

hafa áhuga á grænmetisréttum, þar sem ekki er lögð áhersla á hollusturétti eða vegan 

sérstaklega. Einnig er meiri ábyrgðarhlutur að gefa út matreiðslubók en að prófa nýjar 

handahófskenndar uppskriftir af netinu og blogga um það á vefsíðu. Ég yrði að fá hæfan 

samstarfsaðila til að hjálpa til við val og prófun á uppskriftum.  

Fastur pistill í tímariti eða vefriti 
Það væri einnig hægt að nota efnið í fastan pistil hjá tímariti eða vefriti, sem dæmi má 

nefna Gestgjafann, og þannig væri hægt að standa undir kostnaði við verkefnið og 

jafnvel skapa einhverjar tekjur. Bæði prentuð tímarit og vefrit myndu henta vel til að 

miðla efninu. Í vefriti er auðvelt og ódýrt að miðla myndum og texta og margar 

dreifiveitur í boði. Í prentuðu tímariti myndi verkefnið kannski ná til breiðari hóps og hafa 

meira vægi. Vefsíðan gæti haldið áfram í sömu mynd en haldið yrði eftir einhverjum 

uppskriftum til að nota í pistilinn. Einnig væru hægt að útvíkka hugmyndina og bæta við 

hugleiðingum eða fræðslu um tengsl matarræðis við dýravernd og umhverfisvernd.  

Vefþættir  
Það yrði líklega tiltölulega auðvelt að útfæra hugmyndina sem stutta vefþætti á YouTube 

eða Vimeo. Eldhúsatlasinn í formi vefþáttar yrði stuttur matreiðsluþáttur með uppskrift 

frá einu landi í einu. Ekki væri um að ræða hefðbundna matreiðsluþætti þar sem 

kokkurinn er í mynd heldur yrði fókusinn á matreiðsluna og hráefnið (hendur mættu 

sjást) og myndi stíll og yfirbragð vera eins og á ljósmyndunum á vefsíðunni. Texti myndi 

miðla uppskriftinni og eldunaraðferðinni. Einföld tónlist yrði í bakgrunninum og 

hugsanlega yrði talað yfir myndbandið en það þarf ekki að vera. Einfaldur texti og lógó 

myndu birtast í upphafi til að kynna tilgang og markmið þáttanna.  

 

SVÓT greining  
SVÓT greining er notuð til þess að meta styrkleika, veikleika, ógnir og tækifæri 

verkefna.87 Ég beitti þessari aðferð á verkefnið og miðlunarleiðina samtímis. Ég velti fyrir 

mér hverjir innri styrkleikar og veikleikar verkefnisins væru, til dæmis hvað varðar 

framboð og eftirspurn, auðvelda dreifingu á efninu og offramboð á samfélagsmiðlum. 

Svo reyndi ég að spá fyrir um hvaða utanaðkomandi ógnir gætu steðjað að verkefninu 

og hvaða tækifæri gætu skapast. Hér fylgir SVÓT greining á verkefninu.  

                                                
87 Boag, Paul: ,,SWOT Analysis: Identifying opportunities and threats to your digital strategy.“  
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 Styrkleikar 
• Aukin umræða um velferð dýra, matarsóun og umhverfisvernd  

• Áhugi á grænmetismatarræði er alltaf að aukast 

• Vefsíðan er ein sinnar tegundar hér á landi 

• Lítið úrval af íslenskum matreiðslubloggum fyrir grænmetisætur 

• Miðlunarleiðin útheimtir tiltölulega lítinn kostnað við framleiðslu og dreifingu á 

gæðaefni 

• Auðvelt að ná til markhópa í gegnum samfélagsmiðla 

• Ókeypis þjónusta. Auðvelt að nálgast og aðgengilegt  

• Verkefnið hefur engin tímamörk og getur verið í stöðugri þróun hvað varðar 

ljósmyndastíl, ritstíl og hönnun síðunnar. Hægt að aðlaga að þörfum lesenda, 

taka við ábendingum og bæta endalaust við 

 

 Veikleikar  
• Mörg matreiðslublogg í gangi og vefsíðan gæti týnst í flóðinu 

• Mettun á samfélagsmiðlum. Notendur búnir að læka nógu mörg matreiðslublogg 

og vilja ekki bæta öðru við 

• Markaðssetning á efni fer fram á samfélagsmiðlum. Í síbylju samfélagsmiðlanna 

getur reynst erfitt að fanga athygli fólks  

• Vinnsla á efni fyrir síðuna er mjög tímafrek  

• Tæki og forrit þurfa að vera í lagi og það þarf að halda tækjabúnaði við. 

Frumforsendan fyrir gæðum efnis eru góð ljós, myndavél, linsur og 

myndvinnsluforrit 

• Efniskostnaður er talsvert mikill  

• Ég er ekki að elda gamalreyndar uppskriftir. Flestar uppskriftir eru fyrsta tilraun, 

oft með framandi innihaldsefnum eða mjög fábreyttar uppskriftir. Það gæti fælt 

fólk frá eða orðið til þess að það missi áhugann 

• Erfitt að finna grænmetisrétti/kjötlausa rétti frá sumum svæðum. Réttir eru 

keimlíkir á vissum svæðum og geta orðið leiðigjarnir 

• Áætlað er að verkefnið taki um 4-5 ár. Þeir sem byrja að fylgjast með í upphafi 

gætu misst áhugann og fengið nóg af því að sjá efnið í fréttaveitum sínum  
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Ógnir 
• Matarræði er eldfimt málefni. Siðferðilega flókið að leiðbeina öðru fólki um 

neysluvenjur út frá siðferði eða almannahagsmunum. Getur vakið reiði og pirring 

sem fælir frá síðunni  

• Erfitt að fá styrktaraðila eða selja auglýsingar til að standa straum af kostnaði  

• Gagnrýni gæti komið frá grænmetisætum um efnistök síðunnar og hún þyki ekki 

nógu róttæk  

• Höfðar ekki til nægilega margra. Þykir ekki nógu hollt fyrir 

hollustugrænmetisætur, ekki nógu mikið vegan fyrir vegan og ekki nógu 

spennandi fyrir þá sem neyta kjöts og fisks  

• Tímaskortur er einnig ógn við framtíð síðunnar þar sem hún gæti þurft að víkja 

algjörlega fyrir borguðum verkefnum og vinnu 

• Smæð landsins og tungumálsins er einnig ógn. Kannski er hreinilega ekki nógu 

stór markaður fyrir svona síðu hér  

 

Tækifæri  
• Möguleiki á að selja auglýsingar til að dekka rekstrarkostnað 

• Hægt að ganga til liðs við hópblogg til að auka umferð og athygli 

• Hægt að selja kostaðar umfjallanir um vörur eða fyrirtæki sem samræmast 

hugmyndafræði verkefnisins 

• Hægt að þýða yfir á ensku og stækka lesendahópinn svo um munar  

• Hægt að nota hugmyndina og tibúið efni fyrir aðra miðlunarleið s.s. 

matreiðslubók, fastan pistil í tímariti eða vefþætti 

• Hægt að útvíkka hugmyndina og búa til viðskiptatækifæri. Bjóða upp á umfjöllun 

um grænmetisrétti á íslenskum veitingastöðum bæði fyrir heimamenn og 

ferðmenn  

• Möguleiki á að þróa app fyrir íslenskar grænmetisætur sem og ferðamenn sem 

leita að grænmetisréttum á veitingahúsum  

 

 

Höfundaréttur  
Mikilvægur liður í undirbúningi miðlunarverkefnis er að kynna sér lög og reglur um 

höfundarétt á viðkomandi sviði. Ég var undir það búin að uppskriftir gætu verið 

höfundaréttarvarðar og að ég þyrfti að vísa til heimilda í hverri einustu bloggfærslu en 
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svo reyndist ekki vera. Uppskriftir hafa svipaða stöðu og notkunarleiðbeiningar. 

Upptalning á magni og notkun hráefnis getur samkvæmt núgildandi lögum ekki verið 

varin af höfundarétti vegna þess að uppskrift er ekki nógu upprunalegt hugverk. Öðru 

máli gildir hins vegar um texta og myndir sem fylgja uppskriftum en það er 

höfundaréttavarið efni. Það er sem sagt leyfilegt að taka uppskrift sem er skrifuð upp af 

öðrum, breyta orðalagi lítillega og birta sem sína eigin.88 Ég mun því ekki lenda í neinum 

vandræðum þegar kemur að efnisöflun fyrir vefsíðuna.  

 

Framkvæmdaráætlun (2014 - 2015)  
Vinna við vefinn hófst á haustönn 2014 stuttu eftir að hugmyndin kviknaði. Eftir að 

grunnhönnun á vefnum var lokið varð hlé verkefninu og hófst vinnan aftur á vorönn 

2015. Áætlað er að vefsíðan fari í loftið í byrjun. september og greinargerð verði skilað 7. 

september. Samfélagsmiðlasíður opna samtímis síðunni og fer öll markaðssetning og 

kynning fram á þeim. Fyrsta framkvæmdaáætlunin gekk ekki upp og var eftirfarandi 

áætlun búin til í maí 2015.  

 

 

                                                
88 Lawrence, Meredith. G: ,,Edible Plagiarism: Reconsidering Recipe Copyright in the Digital Age.” Bls. 
188. 

 

 

Verkþættir: 

 

Sept ´14 

 

Okt ´14 

 

Maí ´15 

 

Júní ´15 

 

Júlí ´15 

 

Ágúst ´15 

 

Sept ´15 

Undirbúningur og 

grunnhönnun á vefsíðu  
       

Efnisöflun        
Vefhönnun        
Skrif á greinargerð        

Lokafrágangur á vef         

Notendaprófanir        
Lokauppkast til 

leiðbeinenda 
       

Vefsíða opnar        
Markaðssetning        
Lokaskil        
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Kostnaðaráætlun 
Hingað til hefur aðal kostnaðurinn við verkefnið snúið að vefsíðugerðinni, kaup á léni, 

WordPress sniðmátinu X Theme og hýsingu hjá vefhýsingarfyrirtækinu X-net. Sé borgað 

fyrir hýsinguna þrjú ár fram tímann fæst þriðja árið frítt og nýtti ég það tilboð. Ég ætla 

einnig að leggja í smá kostnað við auglýsingar á Facebook og reikna með að eyða um 

20.000 kr. í þær auglýsingar á þremur mánuðum. Fyrir opnun vefsíðunnar mun ég elda 

10-12 rétti, að minnsta kosti einn frá hverri heimsálfu og er varlega áætlaður 

hráefniskostnaður um 20.000 kr. Haldi verkefnið áfram mun aðal kostnaðurinn verða 

hráefnið í réttina 196. Til að halda kostnaði í lágmarki mun ég reyna að skipuleggja 

matseldina þannig að keypt hráefni nýtist í nokkra rétti, sérstaklega þegar um er að 

ræða dýrt hráefni eins og ferskar kryddjurtir, osta, innflutt asískt grænmeti, krydd og 

önnur ,,framandi” innihaldsefni. Einnig getur komið fyrir að ég þurfi að kaupa hluti fyrir 

myndatökurnar eins og bakgrunn eða skreytingar.  

 

Sundurliðun:  
Lén hjá Xnet - 6.982 kr.  

Hýsing hjá Xnet í  3 ár - 32.400 kr.  

X Theme - 7.890 kr.  

Leturgerð i r :  Indie Font Bundle - 3.886 kr. 

Pin i t  Button Pro - 3.886 kr.  

Auglýsingar á Facebook - 20.000 kr. 

Áætlaður hráefniskostnaður - 20.000 kr.  

 
Samtals = 95.044 kr.  
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5. FRAMKVÆMD VERKEFNIS  
 

 

Val á léni og vefumsjónarkerfi  
Þegar grunnhugmynd verkefnisins var komin á hreint og undirbúningsvinnu lokið, var 

kominn tími til að hefjast handa við að búa til vefsíðuna. Það kom ekkert annað til greina 

en að kaupa lén með endingunni .is enda er vefurinn hugsaður fyrir íslenska notendur. 

Að finna nafn á vefsíðuna reyndist hins vegar þrautinni þyngra og mér þótti erfitt að að 

finna nafn sem passaði við verkefnið. Að lokum varð Eldhúsatlasinn fyrir valinu. Mér 

þykir það lýsa verkefninu vel sem kortlagningu grænmetisrétta heims og það vekur upp 

hugrenningartengsl við landakort, ferðalög, ævintýri og fróðleik. Ég ákvað að hafa orðið 

með greini þar sem mér þótti Eldhúsatlas vera of óþjált en ég hef þó svolitlar áhyggjur af 

því að nafnið sé of langt.  

 

Í Bókinni um vefinn leggur Sigurjón Ólafsson áherslu á að áður en vefumsjónarkerfi er 

valið er nauðsynlegt að skoða það vandlega og ganga úr skugga um að það sé 

stöðugt, notendavænt, hafi trausta bakhjarla og sé vinsamlegt leitarvélum. Kerfið verður 

að mæta þörfum vefsíðunnar og þess sem kemur til með að sjá um hana.89 Ég valdi 

vefumsjónarkerfið WordPress fyrir mitt verkefni og ég byggði það val á að WordPress er 

vinsælasta vefumsjónarkerfið í heiminum um þessar mundir. Það þarf því ekkert að 

óttast þegar kemur að áframhaldandi þróun, stuðningi við kerfið, öryggismálum og 

viðbótum. Kerfið er afar notendavænt og hentar nýgræðingum eins og mér. Það hentar 

vel einstaklingum og fyrirtækjum sem hafa lítið fjármagn, litlum vefjum jafnt sem stórum 

og þar er bæði hröð þróun og mikið framboð af viðbótum.90 

 

 

Leit að sniðmáti 
Þar sem ég hef enga reynslu af forritun, vefhönnun eða neinni vefmiðlun yfir höfuð kom 

ekkert annað til greina en að kaupa tilbúið sniðmát fyrir Eldhúsatlasinn. Áður en ég hitti 

leiðbeinanda minn, Sigurjón Ólafsson, í fyrsta sinn hafði ég mjög ákveðnar hugmyndir 

um hvernig sniðmát ég vildi fyrir vefsíðuna. Ég hafði eytt löngum stundum í að liggja yfir 

                                                
89 Sigurjón Ólafsson: Bókin um vefinn. Bls 162. 
90 Sigurjón Ólafsson: ,,Wordpress vefumsjónarkerfið.”  
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matreiðslubloggum og var búin að velja ókeypis WordPress sniðmátið Longform og 

byggði ég val mitt á því að mér þótti matreiðslubloggið Green Kitchen Stories bæði 

stílhreint og fallegt.91 Ég ætlaði sem sagt að laga mitt verkefni að því útliti og sniðmáti.  

 

 
 

Þegar ég bar þær hugmyndir undir Sigurjón benti hann mér á að að það væri ekki 

hentugasta leiðin til að hanna vefsíðu. Í stað þess að finna eitthvert handahófskennt 

sniðmát og laga mitt verkefni að því eða herma eftir annari vefsíðu, væri betra að skissa 

upp teikningu af vefsíðunni nákvæmlega eins og ég vil hafa hana og leita svo að 

sniðmáti sem samræmist þeirri sýn. Sniðmátið á að passa við mínar hugmyndir hvernig 

vefsíðan á að líta út og virka, ekki öfugt. Ég fylgdi þeim leiðbeiningum og hér á eftir má 

sjá uppkast, unnið í Apple Pages, að síðunni eins og ég sá hana fyrir mér, frjáls undan 

áhrifum frá öðrum matreiðslubloggum.  

 

 

 
                                                
91 Green Kitchen Stories. Vefur.  
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Forsíða 

 
 

Leiðakerfi 
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Eins og sjá má urðu miklar breytingar á hugmyndum mínum um vefsíðuna eftir þessar 

leiðbeiningar frá Sigurjóni. Forsíðan fékk annað hlutverk, nýjustu færslur á forsíðu urðu 

að aukaatriði en ekki aðalatriði, leiðarkerfi breyttist mikið og tenglar á samfélagsmiðla 

urðu áberandi. Á þessum grunni byggir vefsíðan eins og hún lítur út í dag. Í bók sinni 

Above the Fold mælir Brian Miller með því að búa til svokallað moodboard áður en útlit 

vefsíðu er hannað.92 Ég bjó til uppstillta ljósmynd sem eins konar Moodboard fyrir 

Eldhúsatlasinn og hún endaði sem forsíðumynd vefsins.  

 

X Theme - Sniðmát fundið 
Eftir fund með leiðbeinanda hvarf ég frá þeim hugmyndum að nota einfalt og ókeypis 

sniðmát frá Wordpress og ákvað að leita á önnur mið. Á ThemeForest er gott úrval af 

sniðmátum fyrir Wordpress vefi og þar fann ég eitt sem féll vel að hugmyndum mínum 

um Eldhúsatlasinn.93 Ég vildi finna sniðmát sem væri stílhreint, nútímalegt, hentaði vel 

fyrir myndræna framsetningu, byði upp á fjölbreytta möguleika í útliti og virkni og góðan 

stuðning fyrir notendur. Þetta allt og meira til fann ég í X Theme frá Themeco. X-ið er eitt 

þema í fjórum útgáfum (e. Stacks) og hægt er að velja mismunandi útgáfur - Integrity 

fyrir fyrirtæki og skapandi verkefni, Ethos fyrir tímarit, Icon og Renew fyrir einfaldar og 

minimalískar síður og nú eru fleiri útgáfur í bígerð. Mjög einfalt er að skipta um útgáfu, til 

dæmis byrjaði ég á því að hanna vefsíðuna í Ethos útgáfunni en sá fljótt að það virkaði 

ekki nógu vel þannig að ég skipti yfir í Integrity og allar upplýsingar og vinna færðust 

sjálfkrafa yfir. Stuðningur við notendur er fljótvirkur og auðvelt er að hafa samband og fá 

HTML og CSS kóða fyrir sérsniðnar breytingar. X-ið sinnir algjörlega öllum mínum 

vefþörfum. Þá má helst nefna: 

 

• Vefsíðan verður skalanleg (e.Responsive)  

• Góð upplausn og skarpar myndir (e. Retina Ready) 

• Margar leturgerðir í boði 

• Hægt að vinna í Photoshop 

• Stórt áherslusvæði á forsíðu (e. Revolution Slider)  

• Margir valmöguleikar fyrir virkni og útlit 

• Gott stuðningsnet fyrir notendur 

• Uppfært mjög reglulega og uppfærslur eru sjálfvirkar94 

                                                
92 Miller, Brian: Above the fold. Bls 170.  
93 Themeforest. Vefur.  
94 Themeco. ,,X theme.”  
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Þegar ég var hálfnuð með uppsetningu og hönnun á síðunni varð stór uppfærsla í X-inu 

þegar Cornerstone síðusmiðurinn (e. Page builder) kom til sögunnar. Í umræðum 

notenda um uppfærsluna var varað við því að mjög óreyndir vefsíðusmiðir, sem ekki 

hefðu neina grunnþekkingu á CSS/HTML, myndu uppfæra í Cornerstone. Ég er 

nýgræðingur í vefsíðugerð og var því hikandi en uppfærði að lokum og það var mikið 

gæfuspor. Cornerstone býður upp á mun betri og einfaldari leið til að gera síður og 

færslur en forveri þess, það sýnir allar breytingar á skjánum í rauntíma (e. Frontend), 

vinnusvæðið er einfalt og þægilegt, uppfært er mjög reglulega og allar viðbætur og 

framlengingar fylgja með.95  

 

Vefsíðan Eldhúsatlasinn 

Útlit  
Þegar síðan var komin upp gerði ég nokkrar tilraunir með útlit og virkni. Hér fyrir neðan 

má sjá skjáskot af vefnum eins og hann var í Ethos útgáfunni af X theme.96  

 

 
 

Svona leit vefurinn út í nokkurn tíma í upphafi. En þegar ég miðaði útlit hans við 

ráðleggingar vefsérfræðinga um að fylgja hefðum í vefhönnun (eins og kemur fram í kafla 

2.) kom í ljós að hönnunin var ekki nógu skýr og góð. Til dæmis er lógó ekki efst í vinstra 

horni og aðalleiðarkerfið (e. Primary Navigation) er hvorki lárétt efst á síðunni né lóðrétt á 

                                                
95 Themeco. ,,Cornerstone: The Wordpress Page Builder.”  
96 Themeco. ,,Ethos.” 
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vinstri hlið. Einnig fannst mér ákveðið óskipulag á vefnum sem mætti flokka sem 

sjónrænan hávaða og ég ákvað að slá þessa útgáfu af teikniborðinu.97  

 

Eftir þessar tilraunir tók ég að lokum ákvörðun um að nota Integrity útgáfuna sem er 

stílhrein og einföld en glæsileg.98 Ein af ástæðunum fyrir því að ég valdi þessa útgáfu er 

að það eru sérstök áherslusvæði (e. Revolution slider) á forsíðu og hægt er að skapa 

hreyfimyndir og bæta inn ótakmörkuðum myndum og ýmsum spennandi hlutum. 

Vefsíðan er ljós á lit til þess að myndir njóti sín betur. Ljósmyndir gegna lykilhlutverki á 

vefsíðunni og eru ætlaðar til að fanga athygli fólks. Myndir verða í háum gæðaflokki og 

styðja við og tengjast umfjöllunarefninu. Vefsíðan sjálf er einföld en útlit síðunnar byggir á 

litríkum og fjölbreyttum myndum sem eru skreyttar með ýmsum leturgerðum og það 

gefur síðunni karakter. Birting síðunnar í vafra nýtir alla breidd hans (e. Fullwidth) til þess 

að efnið njóti sín sem best. Ég nota fastan haus þannig að lógó og leiðarkerfi er alltaf 

sjáanlegt. Ég ætla að halda mig við Integrity eins og sakir standa en hver veit nema 

Eldhúsatlasinn fái andlitslyftingu einhverntíma í framtíðinni þegar fleiri útgáfur hafa bæst 

við X-ið. Útlit síðunnar fór langt fram úr væntingum miðað við fyrstu hugmyndir um 

verkefnið.  

Texti 
Tónn vefsíðunnar á að vera óformlegur, frjálslegur eða vinalegur. Texti á að vera styttri 

og hnitmiðaðri en á hefðbundnum matreiðslubloggum þar sem höfundar flétta oft og 

tíðum löngum frásögnum af daglegu lífi inn í eldunarleiðbeiningar. Texti á að vera þannig 

uppsettur að auðvelt sé að skanna yfir efnið. Enn fremur verður lagður metnaður í að 

hafa textann á vandaðri íslensku.  

Leiðarkerfi 
Samkvæmt kenningum vefsérfræðinga er mikilvægt að styðjast við hefðir í uppsetningu 

vefsíðna. Til dæmis hvað varðar staðsetningu á lógói og leiðarkerfi og skýra sjónræna 

virðingarröð á efni síðunnar. Flokkarnir á síðunni eiga að vera lýsandi fyrir það sem þeir 

innihalda og auðvelda notendum að komast leiðar sinnar vandræðalaust á vefsíðunni.99 

Þessi ráð hafði ég hugföst við uppsetninguna á leiðarkerfi vefsíðunnar.  

Efnið á Eldhúsatlasnum er mjög einfalt. Það eru uppskriftir og upplýsingar um verkefnið. 

Í upphafi verkefnisins verður lítið af efni inni á síðunni en undir lokin verður það líklega 

                                                
97 Krug, Steve: Don´t make me think. Bls 29 - 41. 
98 Themeco. ,,Integrity.”  
99 Krug, Steve: Don´t make me think. Bls 21. og 76.  
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orðið ansi viðamikið. Að því sögðu var ekki einfalt mál að ákveða hvaða flokkar ættu að 

vera á síðunni. Í byrjun verkefnisins hafði ég ætlað mér að hafa flokkinn 

,,Grænmetisfæði” undir fræðslu, fréttir og greinar um grænmetisfæði og flokkinn ,,Land 

vikunnar” þar sem nýjasta uppskriftin myndi birtast í hverri viku. Eftir nánari umhugsun 

hvarf ég frá þeim áætlunum enda er alveg nógu mikil vinna fólgin í efnisframleiðslu fyrir 

síðuna og Land vikunnar var vanhugsaður flokkur sem hefði ekki gengið almennilega 

upp. Eftir mikla vangaveltur urðu eftirtaldir fimm flokkar fyrir valinu:  

 

1. Hafa samband  

Mér þykir mikilvægt að það sé auðvelt að hafa samband með ábendingar, 

tillögur eða tilboð um einhvers konar samstarf. Því verður sér flokkur með 

upplýsingum um hvernig má hafa samband. Þær upplýsingar eru einnig í fæti og 

í flokknum ,,Um síðuna”.  

 

2. Leitarvél 

Mér þótti mikilvægt að hafa leitarvél á síðunni fyrir svokallaða ,,leitarnotendur”. 

Sigurjón Ólafsson skoðaði íslenska vefi á síðasta ári og komst að þeirri 

niðurstöðu að leitarvélin væri á undanhaldi á íslenskum vefjum. Það hentar afar 

illa þeim notendum sem eru vanir að fara beint í leitarvél en ekki í leiðarkerfi.100 

Leitarvélin er efst í hægra horni eins og hefðin segir til um.  

 

3. Leit  eft i r  

Það vafðist svolítið fyrir mér hvernig best væri að hafa leitarmöguleikana á 

síðunni. Efnið er eins og áður sagði mjög einfalt en þegar fram líða stundir verður 

mikið magn efnis á síðunni. Því þótti mér mikilvægt að hafa fjölbreytta 

leitarmöguleika. Að endingu ákvað ég að hafa eftirfarandi leitarmöguleika. Leit að 

uppskriftum eftir:  

 

Löndum (í stafrófsröð)  

Heimsálfum  

Innihaldsefnum  

Flokkum (Morgunmatur, bröns, léttir réttir, smáréttir ,meðlæti, súpur, 

salöt, aðalréttir og vegan)  

                                                
100 Sigurjón Ólafsson: ,,Íslensk vefhönnun 2013.”  
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4. Uppskr i f t i r  

Þessi flokkur gegnir sama hlutverki og forsíða á hefðbundnu matreiðslubloggi og 

hér birtast allar uppskriftir í tímaröð. Hægt er að hafa undirtitil á síðunni og ég 

ætla að nota það til að segja hvert land eða lönd vikunnar eru. Þá breyti ég 

undirtitlinum handvirkt þegar þarf.  

 

 
 

5. Um síðuna 

Þessi flokkur hefur að geyma upplýsingar um verkefnið. Ég vildi hafa 

framsetninguna einfalda, skýra og aðlaðandi og þannig að auðvelt sé að skanna 

hratt yfir textann en ná samt aðalatriðunum. Ég skipti upplýsingunum upp í fjóra 

hluta eftir efnistökum, setti fyrirsagnir og bætti við viðeigandi myndtákni.  

 

1.  Ti lgangurinn 
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2. Umhverf isvernd  

 
 

 

3. Dýravernd 
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4. Uppskr i f t i rnar 

 

 
Hafa samband  
Neðst á síðunni er leið til að hafa samband við mig í gegnum tölvupóst. 

Þegar bendillinn fer á græna borðann birtist myndtákn fyrir tölvupóst sem 

hægt er að smella á.  

 

 
 

  

Stika efst á síðu  
Í upphafi vildi ég ekki hafa stikuna efst á síðunni virka en eina einfalda leiðin til að hafa 

samfélagsmiðlatengla ofarlega á forsíðunni er að hafa þá þar. Þegar leið á 

hönnunarferlið varð ég þó mjög ánægð með útlitið. Þar eru myndtákn fyrir Facebook, 

Instagram, Twitter og Pinterest. Í framtíðinni mun ég hugsanlega bæta við tákni fyrir 

Bloglovin, sem er samfélagsmiðlasíða sem hjálpar notendum að halda utan um þær 

bloggfærslur sem þeir vilja lesa.101 

 
                                                
101 Bloglovin. ,,About.”  
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Róterandi borðar (e.Revolution Slider)  
Á forsíðunni blasa við tveir róterandi borðar (e.slider) með ljósmyndum. Fyrri myndin er 

eiginlega upphafspunktur verkefnisins en ég tók hana í upphafi verkefnavinnunnar og 

hún setti tóninn fyrir útlit og stíl síðunnar. Tilgangurinn með myndinni er að skreyta 

forsíðuna og sýna undirtitil (e. tagline) verkefnsins: Grænmetisréttir frá 196 löndum. 

 

 
 

Það líða 10 sekúndur á milli myndanna og ég notaði rólega skiptingu (e. Fade transition) 

þannig að þó myndirnar séu á hreyfingu er ró yfir síðunni. 

Seinni myndin (e. Slider) er einnig uppstilling og á að tákna hugmyndavinnu og 

undirbúning verkefnisins. Á myndinni er spurningin ,,Viltu vita meira?” og hnappur sem 

leiðir notandann áfram á Um síðuna. Tilgangurinn með myndinni er að lokka fólk til að 

kynna sér hugmyndina á bakvið verkefnið betur. 
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Nýjustu færslur  
Fyrir neðan borðann má finna tengla á þrjár nýjustu færslur undir fyrirsögninni ,,Kíktu á 

nýjustu uppskriftirnar”. Nokkrir erfiðleikar hafa komið upp við uppsetningu á þessu hluta 

forsíðunnar. Fyrirsögn við þriðja tengilinn birtist ekki og aðalfyrirsögnin kemst ekki nógu 

nálægt myndunum. Ég vildi bæta við hnappi sem leiðir notendur áfram á næstu færslur 

en það er ekki hægt nema með aðstoð forritara. 

  

 

Teljari  
Ein virknin sem X-ið býður upp á er teljari. Þar sem verkefnið mitt er mjög 

árangursmiðað og snýst að miklu leyti um að telja frá 0 upp í 196 þótti mér þetta afar 

spennandi viðbót við síðuna. Mér þykir þetta skýra tilgang hennar enn frekar og 

auðveldar notendum að fylgjast með framgangi verkefnisins. Fyrsti teljari byrjar á 0 og 

telur upp í 196. Á öðrum teljara er talið hversu margar uppskriftir eru komnar inn á 

síðuna og sá þriðji telur hvað margar uppskriftir eru eftir. Ég þarf að breyta teljurunum 

handvirkt í hvert sinn sem ný færsla er sett inn.  

 

 

Fótur 
Mér þótti mikilvægt að hafa upplýsingar um síðuna einhvers staðar á forsíðu svo að 

skilaboðin kæmust mögulega samt til skila til þeirra sem ekki hafa nægilegan áhuga á 

að skoða flokkinn Um síðuna. Í miðjunni er leitargluggi fyrir leit á vefsíðunni og ,,hafa 

samband” upplýsingar. Til hægri er valmöguleikinn að finna löndin sem um ræðir á 

gagnvirku heimskorti. Ég náði í HTML kóða fyrir heimskort á Google Maps, valdi rétta 

stærð og bætti inn á fótinn. Í fyrstu hafði ég hugsað mér að hafa stórt kort frá Google 

maps á forsíðunni sjálfri en það kom illa út á snjalltækjum og olli vandræðum á 

snertiskjám. Þegar allt kom til alls þótti mér líka stílhreinna og útlitslega betra að hafa 
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kortið í fætinum. Í neðri fæti (e. sub-footer) má finna hefðbundnar upplýsingar um 

leitarflokka, samfélagsmiðlatengla og ákvæði um höfundarétt. Allra neðst á síðunni er 

svo hnappur sem færir notandann aftur efst á forsíðuna.  

 

 
 

Lógó, leturgerðir og litaþema 
Lógó síðunnar er mjög einfalt, bara nafnið með leturgerðinni Heather, sem er handgerð 

með bursta, bleki og penna.102 Ég valdi að hafa lógóið í brúnum lit þar sem upphaflegur 

svartur litur leturgerðarinnar passaði illa við forsíðumyndirnar. Með því töpuðust þó 

ákveðin handgerð blæbrigði í letrinu. Lógóið var búið til í Photoshop og breytt í png. 

skjal til að halda því í forminu. Lógó er efst í vinstra horni eins og hefðin segir til um.  

 

Fyrirsagnir á borðum eru í leturgerðunum Wonderwall og Aracna slim.103 Wonderwall er 

einnig handgert letur með bursta og bleki og í hvítum lit haldast sérkenni letursins vel. 

Aracna er vinsæl týpa af letri sem má sjá víða nú til dags.104 X-ið býður ekki upp á að 

nota utanaðkomandi leturgerðir í fyrirsagnir og meginmál en það er mikið úrval af góðum 

leturgerðum. Ég valdi Pompiere fyrir fyrirsagnir og Lato fyrir meginmál og leiðarkerfi. Ég 

reyndi að ná fram góðum samhljómi í útliti síðunnar með þessum fimm leturgerðum.  

 

Litaþema síðunnar er einfalt - gult (litur #dd9933) er yfirlitur og grátt (litur #c4c4be) er 

undirlitur. Á einum stað er brotið upp með því að nota myntugrænan (litur #38b78d) en 

það tónar við aðra liti á þeirri síðu.  

                                                
102 Heather Typeface.  
103 Aracna Typeface.  
104 Wonderwall Typeface. 
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Efnisöflun  

Uppskriftir 
Þegar hönnunin á vefsíðunni var komin vel á veg var kominn tími til að hefjast handa við 

efnisöflun fyrir vefinn. Val á landi og uppskrift er byrjunarpunktur hverrar færslu á síðunni 

og við valið þarf að hafa ýmislegt í huga. Þetta eru samtals 196 uppskriftir og eftir að 

hafa skoðað ótal uppskriftir frá ótal löndum sá ég fljótlega að góð skipulagning yrði 

algjörlega nauðsynleg. Á sumum svæðum er matarmenningin mjög svipuð á milli landa 

og helstu grænmetisréttir keimlíkir. Því taldi ég mikilvægt að velja nokkur lönd og 

uppskriftir í einu til að hafa sem mesta fjölbreytni á síðunni á hverjum tíma. Fyrir 

lokaverkefnið valdi ég uppskriftir frá tíu löndum og skipti nokkurn veginn jafnt á milli 

heimsálfa (auðvitað er þó óumflýjanlegt að Eyjaálfa verði oftast útundan). Samkvæmt 

hugmyndafræði verkefnisins um umhverfisvernd og dýravelferð legg ég áherslu á að 

sem flestir réttanna séu vegan eða auðvelt sé að sleppa dýraafurðum. Þegar 

mjólkurvörur og egg eru notuð tek ég fram að ég noti landnámshænuegg eða 

brúnegg105 og mjólkurvörur frá Biobúi eða Skaftholti þegar hægt er.106 Fimm réttir af tíu 

eru vegan. Þrjá rétti af tíu má mjög auðveldlega gera vegan með því að sleppa eggi eða 

osti og einungis tveir innihalda mjólkurvörur og egg. Einnig legg ég áherslu á, af 

umhverfissástæðum, að nota íslenskt grænmeti þegar kostur er á og nota til hliðsjónar 

íslenska grænmetisdagatalið sem sýnir uppskerutíma.107  

Uppskr i f ta l ist i :  

                                                
105 Brúnegg. ,,Allt um egg.”  
106 Biobú. Vefur.  
107 Íslenska grænmetisdagatalið. 

Afríka Asía Evrópa 

Marokkó 

Serrouda  

(Léttur réttur) 

Sómalía 

 Bariis Maraq hrísgrjónréttur 

(Aðalréttur) 

 

 

Indónesía 

Gado Gado  

(Salat) 

Líbanon 

Augnbaunasalat 

(Léttur réttur) 

 

Búlgaría 

Sirene po Shopski eggjaréttur 

(Aðalréttur) 

England  

Welsh Rabbit ostabrauð 

(Léttur réttur) 

Svíþjóð 

Pyttipanna pönnuréttur 

(Aðalréttur) 
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Eyjaálfa N-Ameríka S-Ameríka 

 

Ástralía  

Aussie Burger 

(Aðalréttur) 

 

Kúba 

Frijoles Negros 

bauna&hrísgrjónaréttur 

(Aðalréttur) 

 

Argentína  

Grillað grænmeti & 

Chimichurri sósa 

(Aðalréttur) 

 

Sköpunarferli  
Þegar uppskriftin hefur verið valin og búið er að kaupa hráefnið þá er tímabært að byrja 

það skapandi ferli sem byrjar með hugmyndavinnu og endar með tilbúinni færslu á 

vefsíðunni. Áður en ég hófst handa við að búa til efni fyrir síðuna var ég með mjög 

ákveðna mynd í huganum um hvernig ég vildi að myndirnar litu út. Ég var hrædd um að 

ég næði ekki að láta hugmyndirnar verða að veruleika og gerði mér grein fyrir því að ég 

yrði að ganga í verkið á mjög skipulagðan hátt. Ég ákvað að leita í smiðju 

matarljósmyndarans V.K. Rees sem á vefsíðu sinni gefur innsýn í skapandi ferli fyrir 

matarljósmyndun.108 

 

1. Fyrsta skrefið er að velja viðfangsefni og velta því fyrir sér.  
 

2. Næsta skref er að velja einkunnarorð (e. Branding Words) sem eru notuð til að 
finna stemninguna, tilfinninguna og skilaboðin sem eiga að einkenna 
viðfangsefnið. 
 

3. Svo er hentugt að búa til Moodboard í Photoshop eða á Pinterest. Moodboard 
er sjónræn útgáfa af einkunnarorðum og er notað til að skapa þá sjónrænu 
stemningu eða tilfinningu sem á að einkenna myndirnar.  
 

4. Nauðsynlegt er að teikna upp myndatökuna fyrirfram. Búa til skissur. 
 

5. Finna aukahluti fyrir myndatökuna. Byrja á því að finna bakgrunn og vinna út frá 
því.  
 

6. Undirbúa tökustaðinn. 
 

7. Stilla upp vélum og ljósum.  

                                                
108 Rees, V.K: ,,The creative process behind a photo shoot.”  
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8. Stilla upp aukahlutum og staðgengli fyrir matinn sem á að mynda. Taka 
prufumyndir.  
 

9. Þegar allt þetta er tilbúið þá er hægt að koma viðfangsefninu fyrir og taka 
myndirnar.109 

 
 
Skissa af Welsh Rabbit frá Englandi  
 

 

                                                
109 Rees, V.K: ,,The creative process behind a photo shoot.”  
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Skjáskot af Moodboard fyrir England  

 
 

Hér má sjá myndirnar af réttinum Welsh Rabbit frá Englandi sem byggja á þessari 

hugmyndavinnu.  
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Hér var farið yfir ferlið frá vali á landi og uppskrift til tilbúinnar færslu á vefsíðunni. Það 

þarf að velja hentuga uppskrift, kaupa hráefnið, búa til Moodboard, velja aukahluti, 

teikna upp myndatökuna, undirbúa tökustaðinn, taka ákvörðun um lýsingu og 

tækjabúnað, elda réttinn og stílisera hann fyrir myndatöku, taka aukamyndir af hráefni 

og/eða eldunaraðferð, velja og vinna myndirnar í Photoshop, skrifa texta og loks setja 

upp færsluna á vefsíðuna. Þetta er tímafrekt ferli og tekur mig meira en heilan vinnudag. 

Ég býst þó við að æfingin skapi meistarann og myndatökur taki skemmri tíma eftir því 

sem ég verð færari.  

 

Að  mynda rétt inn Gado Gado frá Indónesíu 
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Tæki og forrit  
 
Myndavélar:  

Ég nota Canon EOS 550 D og Canon EOS 7D og notast aðallega við fjórar Canon 

linsur; 35mm L-linsa með ljósop 1.4, 60mm Micro linsa með ljósop 2.8, 10-22mm með 

ljósop 3.5-5.6 og 15-85mm með ljósop 3.5-5.6.  

 

L jós:  

LED Reflecta stúdíóljós RPL 600B-VCT. Bowens 5x30w Fluorscent Softbox ljós. Lítil 

LED borðljós. 

 

Myndvinnsluforr i t :  

Allar ljósmyndir eru unnar í Photoshop CS4 og CS6.  
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6. FRAMTÍÐ  VERKEFNISINS  
 

 

Markaðssetning 
Markaðssetning á Eldhúsatlasnum mun byrja um leið og vefurinn opnar í byrjun 

september 2015. Fyrstu skrefin eru að skrá vefinn hjá Google, senda inn veftré í 

gegnum Google Search Console og skrá vefinn á Google Analytics svo ég geti fylgst 

með umferð á vefnum.  

 

Markmiðið er að boðskapur verkefnisins nái til sem flestra. Vefurinn á að höfða jafnt til 

mataráhugafólks, grænmetisæta og þeirra sem eru forvitnir um grænmetisfæði og eru 

að stíga sín fyrstu skref í þeim efnum. Eins og Boag leggur til mun ég kynna vefsíðuna 

hjá vefsamfélögum og vefsíðum sem markhóparnir mínir nota.110 Þar má helst nefna 

Samtök grænmetisæta á Íslandi, Samtök áhugafólks um matseld annara ríkja (SUMAR), 

Grænkeramatur og Vegan Ísland.111 Markhópur verkefnsins er breiður og ég ætla 

sérstaklega að reyna að ná til fólks á aldrinum 18-50 ára. Samkvæmt markaðsfræðum 

eru það hinar svokölluðu X, Y og Z kynslóðir. Aldurshópurinn 18-34 ára hefur svo verið 

skilgreindur sem sítengdi markhópurinn. Markhópurinn notar netið,snjalltæki og 

samfélagsmiðla í miklum mæli og því er skynsamlegast fyrir mig að markaðssetja 

verkefnið í gegnum samfélagsmiðla og mikilvægt er að vefurinn sé skalanlegur. Ég ætla 

að nota eftirtalda samfélagsmiðla:  

Facebook  
Samkvæmt nýlegri könnun Capacent á samfélagsmiðlanotkun Íslendinga eru 89% 

landsmanna á Facebook.112 Minn markhópur er meira og minna á Facebook og því 

skiptir höfuðmáli fyrir mig að vera með Facebooksíðu fyrir Eldhúsatlasinn til að kynna 

vefsíðuna og deila tenglum á uppskriftirnar. Facebook færslur með myndum ná almennt 

meiri vinsældum en færslur án mynda og ég mun leggja áherslu á að hafa alltaf 

viðeigandi mynd. Mælt er með að myndin sé í stærðinni 800x600 og gott að er að 

skoða hvernig myndin kemur út á litlum skjá áður en efnið er gefið út.113 Þegar hlekkur 

fylgir með færslu er einnig mikilvægt að stytta vefslóðina með bit.ly.114 Jákvæður og 

                                                
110 Boag, Paul: Website owner´s manual:The secret to a successful website. Bls 219.  
111 Samtök grænmetisæta á Íslandi. Vefur.  
112 Freyr Bjarnason: ,,89% Íslendinga nota Facebook.” 
113 Dowling, Steph: ,,How to create perfect posts on social platforms.”  
114 Bitly. ,,What is bit.ly.” 
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viðkunnalegur tónn í Facebook færslum skiptir miklu máli og síðast en ekki síst er 

mikilvægt að setja efni og auglýsingar á Facebook þegar markhópurinn er að hlusta.115 

Ég ætla að leggja í einhvern kostnað við Facebook Ads til að auglýsa vefsíðuna og 

koma Facebook síðunni og einstaka færslum á framfæri. Ég ætla að fara að ráðum 

Davids Kerpen sem mælir með því að búa til mjög nákvæma lýsingu á fólkinu í 

markhópnum og markaðssetja beint til þannig fólks á samfélagsmiðlum.116 Ég get búið 

til lýsingu á þröngum markhóp eins og til dæmis ,,konur á aldrinum 20-35 ára sem hafa 

áhuga á eldamennsku, umhverfismálum og nota spjaldtölvu til að skoða Facebook” og 

með hjálp Facebood Ads get ég markaðssett beint til þessa markhóps.  

Instagram  
Instagram er samfélagsmiðill sem snýst um að deila myndum og myndböndum innan 

miðilsins og á aðra miðla eins og Facebook. Instagram er mjög vinsæll miðill hjá Y 

kynslóðinni.117 Samkvæmt könnun Capacent á samfélagsmiðlanotkun nota 31% 

Íslendinga Instagram.118 Instagram myndir eru gjarnan merktar með hashtöggum (#) 

sem setur þær í flokk með öðrum myndum með sama hashtaggi. Ef ég merki til dæmis 

mynd með #meatlessmonday og #vegan verður hún sýnileg öllum þeim sem leita að 

þessum flokkum. Instagram myndir hjá Eldhúsatlasnum verða öðruvísi en á vefnum 

sjálfum. Í anda miðilsins verða þær hversdagslegri og afslappaðri. Á Instagramsíðunni 

verða svo upplýsingar um Eldhúsatlasinn og vefslóð.  

Pinterest 
Pinterest er samfélagsmiðill sem gerir notendum kleift að safna saman myndum 

víðsvegar af vefnum og búa til myndasöfn á það sem mætti kalla rafrænar töflur (e. 

Boards) og deila með öðrum. Hver tafla hefur sitt eigið þema. Myndir eru vistaðar beint 

á töfluna með því að ýta á Pin it hnapp á myndinni. Vefsíðueigendur setja mjög gjarnan 

Pin it hnappa á myndir en ef þeir eru ekki til staðar frá fyrstu hendi þá er hægt að stilla 

vafra þannig að Pin it hnappur birtist á öllum myndum á vefnum. Pinterest er vinsæll 

miðill í Bandaríkjunum en hefur ekki enn náð sér almennilega á strik á Evrópu. Notendur 

eru að miklum meirihluta konur á aldrinum 25 - 54 ára.119 Uppskriftir eru einn vinsælasti 

flokkurinn á miðlinum og matarbloggarar nota Pinterest til þess að laða að nýja 

                                                
115 Dowling, Steph: ,,How to create perfect posts on social platforms.”  
116 Kerpen, David: Likeable Social Media. Bls. 38.  
117 Hutchinson, Andrew: ,,Facebook, Instagram, Snapchat most  popular networks among 
millenial teens.” 
118 Freyr Bjarnason: ,,89% Íslendinga nota Facebook.” 
119 Pinterest. ,,Pinterest use by age group.”  
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lesendur.120 Ég ætla að gera tilraun til að vera með Pinterest síðu fyrir Eldhúsatlasinn þar 

sem ég mun búa til töflur og flétta myndum af minni vefsíðu inn í þær. Fyrst og fremst 

skiptir mig máli að notendur geti deilt mínum myndum. Ég keypti sérstakan Pin it hnapp 

(Pin it button pro) sem er á öllum ljósmyndum á vefnum og ætla að bæta við 

svokölluðum Rich pins sem sýna upplýsingar um uppskriftina. Litsterkar myndir, 

sérstaklega með rauðum og appelsínugulum lit, eru vinsælastar. Lóðréttar myndir eru 

vinsælli en láréttar myndir en myndirnar á Eldhúsatlasnum eru oftast nær láréttar.121 Með 

það í huga stefni ég á að taka lóðréttar myndir sérstaklega fyrir Pinterest síðuna.  

Twitter  
Twitter er svokallað örblogg þar sem notendur geta skrifað 140 orða færslur. Á Twitter 

eru notuð hashtögg (#), líkt og á Instagram, til að tengja saman umræður og 

viðfangsefni. Twitter hefur ekki náð mjög miklum vinsældum hér á landi en ég ætla að 

gera tilraun til að deila efni í gegnum þennan miðil. Það gæti virkað að nota Twitter 

þegar eitthvað sérstakt er í gangi í samfélaginu (sem tengist tilgangi eða markmiðum 

verkefnisins) og stíla inn á þær umræður. Twitter færslur verða áhrifaríkari ef mynd eða 

myndskeið fylgir með122 og einnig er hentugt að stytta vefslóðir sem fylgja færslum með 

bit.ly.123 

 

Þegar kemur að dreifingu efnis á samfélagsmiðlum skiptir tímasetning miklu máli. Það 

eru skiptar skoðanir um hvenær sé best að gefa út efni. Því hefur verið haldið fram að 

best sé að gefa út efni á morgnana vegna þess að það fyrsta sem fólk gerir á morgnana 

er að skoða samfélagsmiðla, tölvupóst og netmiðla. Sigurjón segir að honum hafi gefist 

best að vekja athygli á greinum á Facebook og Twitter á kvöldin þegar börn eru farin í 

háttinn.124 Ein rannsókn heldur því fram best sé að dreifa efni á samfélagsmiðlum á 

vissum tímum, til dæmis á milli 13:00 - 16:00 á Facebook og 08:00 - 13:00 á 

Pinterest.125  

 

Ég ætla að prófa mig áfram með tímasetningar og reyna að komast að því hvenær og á 

hvaða tíma dags er best fyrir mig að setja efni á samfélagsmiðlana. Það get ég meðal 

                                                
120 Pinterest. ,,Recipe Pins.”  
121 Dowling, Steph: ,,How to create perfect posts on social platforms.”  
122 Dowling, Steph: ,,How to create perfect posts on social platforms.”  
123 Bitly. ,,What is bitly.” 
124 Sigurjón Ólafsson: Bókin um vefinn. Bls.179.  
125 Dowling, Steph: ,,How to create perfect posts on social platforms.”  
 



 60 

annars gert með hjálp Facebook Insights og Google Analytics. Ég ætla að einbeita mér 

að markaðssetningu á Facebook. Þar að auki ætla ég að prófa að nota Instagram, 

Twitter og Pinterest en þær samfélagsmiðlasíður eru aðallega hugsaðar til að vefurinn sé 

sýnilegur í mismunandi miðlum. Markaðssetningin miðar að því að kynna vefinn vel, 

auka umferð um hann og byggja upp stóran notendahóp sem gæti síðar orðið 

grundvöllur fyrir auglýsingasölu eða öðru markaðssamstarfi sem samræmist 

markmiðum og tilgangi vefsins. 

 

Skalanlegur vefur mikilvægur fyrir minn markhóp  
Vef- og snjalltækjanotkun er mikil hjá þeim markhópum sem ég einblíni á og það er 

algjört lykilatriði að vefurinn sé skalanlegur. Það er ýmislegt óunnið í þeim efnum. Þegar 

þetta er skrifað hefur til dæmis ekki tekist að finna leið til að láta hnapp á forsíðumynd 

skalast rétt í öllum skjástærðum. Það stendur þó til bóta og mun ég ráða forritara til 

þess að laga það sem ég get ekki fundið út sjálf. Hér má sjá skjáskot af forsíðu vefsins á 

mismunandi skjástærðum:  

 

Extra lítill skjár (480 px og minni)  

 

Lítill skjár (481 - 767 px)  
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Medium skjár (768 - 979 px)  

 
 

Næst á dagskrá  
Vefsíðan eins og hún lítur út í dag er byrjunarreitur verkefnisins. Þegar síðan opnar verða 

til staðar uppskriftir frá öllum sex heimsálfum og er ætlunun að ein uppskrift bætist við í 

viku hverri. Gangi það eftir er líklegt að verkefnið muni taka um það bil fjögur ár. Til að 

byrja með, á meðan ég er að reyna að koma vefsíðunni á kortið, er raunhæft að bæta 

við einni uppskrift á viku. Vinnuferlið á bakvið eina uppskrift er tímafrekt og 

efniskostnaður er alltaf einhver. Eftir einhvern tíma verð ég að fara yfir stöðu mála og 

hugsanlega endurskoða verkefnið. Hafi umferð um síðuna verið talsverð eða hún aukist 

með tímanum frekar en dvínað og hafi ég náð inn einhverjum samstarfsaðilum eða náð 

að selja auglýsingar sem geta borgað rekstrarkostnað síðunnar og jafnvel meira en það, 

er möguleiki á að setja inn 2-3 færslur á viku og tekur þá verkefnið skemmri tíma. Sé 

þessu hins vegar öfugt farið mun ég líklega enda á að setja sjaldnar inn færslur, vegna 

tíma og fjárskorts. Ég þarf þó ekki að hafa neinar áhyggjur af því að verða uppiskroppa 

með efni á síðuna vegna þess að ég get alltaf bætt við fleiri uppskriftum frá hverju landi 

ef öll 196 löndin eru komin. Einnig gæti ég bætt við nýjum efnisflokk á síðuna þar sem 

birtar yrðu greinar og fræðsla um kosti grænmetisfæðis. Líklega myndi sá flokkur byrja á 

samfélagsmiðlum með greinum, myndböndum, infographics og fleiru og þar gæti ég 

séð viðbrögðin við slíku efni og út frá því hvort það sé vænlegt að bæta við efnisflokki á 

síðuna.  

Ýmsar breytingar geta orðið á vefsíðunni með tímanum en í þessu síbreytilega og hraða 

umhverfi sem heimur vefhönnunar er, er nauðsynlegt að fylgjast vel með nýjungum og 
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halda vefsíðunni vel við. Ég datt í lukkupottinn með X sniðmátið sem er nútímalegt og 

býður upp á fjölbreytta valmöguleika, byggir á góðum og sterkum grunni og stuðnings- 

og þekkingarnet fyrir notendur virkar einnig mjög vel. Ég sé ekki fyrir mér að þurfa að 

skipta um sniðmát á meðan þetta verkefni er í gangi en mun einbeita mér að því að læra 

betur á það, vera fljót að uppfæra og bæta við nýjungum. Með tíð og tíma þarf að laga 

nokkur atriði á vefsíðunni eins og til dæmis aðgengismál. Einfaldar notendaprófanir eru 

einnig á dagskrá.  

 

Að halda úti vefsíðu og framleiða allt efni á eigin spýtur er bæði tímafrekt og 

kostnaðarsamt. Þó svo að upprunalega hugmyndin um Eldhúsatlasinn sé sú að vefurinn 

sé ekki rekinn í hagnaðarskyni heldur sé hann leið til að miðla ákveðnum málstað sem 

stendur hjarta mínu nærri. Þá get ég vel hugsað mér að útvíkka upprunalegu 

hugmyndina og færa út í kvíarnar en mér virðast möguleikarnir á því vera margir og 

fjölbreyttir.  

 

1) Ég get gert tilraun til þess að kynna síðuna vel og í krafti aukinnar umferðar um 

síðuna selt auglýsingar og/eða kostaða umfjöllun um fyrirtæki og vörur sem 

samræmast hugmyndafræði og markmiðum verkefnisins. Þannig væri hægt að 

standa undir rekstrar-og efniskostnaði og hugsanlega eitthvað aðeins meira. Ég 

gæti hugsað mér að ganga til liðs við aðra bloggara og stofna hópblogg og fá 

þannig meiri umferð inn á síðuna.  

 

2) Ég gæti notað konseptið í öðrum miðlum. Til að mynda í matreiðslubók, 

matreiðsluþátt og föstum pistli í tímariti eða vefriti. Eða búið til vefþætti. Samkvæmt 

Google horfir ungt fólk mikið á matreiðslumyndbönd á YouTube og áhorf á 

matreiðslustöðvar eykst stöðugt.126 Hjá OZ er hægt að búa til sína eigin 

áskriftarsjónvarpsstöð. Það er einfalt að setja hana á fót og kostar ekkert. Maður 

ákveður áskriftarverðið sjálfur og borgar 30% af tekjunum til OZ.127  

 

3) Íslenskur markaður er lítill og tekjumöguleikar fyrir bloggara eru afar takmarkaðir og 

enn minni fyrir þá sem sinna litlum markhópi. Það er aldrei að vita nema það gæti 

borgað sig að snara vefnum yfir á ensku einhverntíma í framtíðinni og stækka þar 

með lesendahópinn svo um munar.  

                                                
126 Think with Google. ,, Millennials eat up youtube food videos.” 
127 OZ, Vefur.   
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4) Síðast en ekki síst er ég með viðskiptahugmynd. Mér datt í hug að bæta við 

efnisflokki á síðuna með kostuðum umfjöllunum um grænmetisrétti á íslenskum 

veitingastöðum. Umfjöllunin yrði á íslensku og á ensku fyrir ferðamenn. Eftir leit á 

vefnum hef ég sannreynt að slík samantekt er ekki til. Ég myndi bjóða upp á 

umfjöllun með myndatöku og stíliseringu fyrir grænmetisrétti á matseðlum 

veitingahúsa. Þetta er ekki hugsað sem neins konar veitingahúsagagnrýni heldur 

sem auglýsing eða kynning á þeim grænmetisréttum sem eru í boði á hverjum stað. 

Á ensku myndi þessi hluti síðunnar heita annað hvort Vegetarian Iceland eða 

Vegetarian Reykjavík. Á síðunni væri einfalt að finna umfjöllun um hvaða 

grænmetisréttir eru í boði á hvaða stað og sjá myndir og lýsingu. Upp kom sú 

hugmynd að þróa app fyrir ferðamenn og íslenskar grænmetisætur sem vilja hafa 

auðvelt aðgengi að upplýsingum um grænmetisrétti á íslenskum veitingahúsum. 

Appið yrði einfalt og í anda Whappy appsins frá alþjóðlegu dýraverndarsamtökunum 

IWFA.128 Whappy er app sem er sérstaklega hannað fyrir ferðamenn sem koma til 

Íslands og vilja borða á ,,Whale Friendly” veitingastöðum og sneiða hjá hinum sem 

hafa hvalkjöt á matseðlinum. Appið er hins vegar ekki eingöngu í þeim tilgangi 

heldur er það einnig fræðsluapp um hvali og hvalaskoðanir hér á landi. Svipað einfalt 

app er Appy Hour sem er á vegum Grapevine tímaritsins.129 Það app segir þér 

einfaldlega hvar næsti Happy hour er nálægt þér.  

Eftir miklar bollaleggingar þá sannfærði vefsérfræðingurinn Paul Boag mig að lokum 

um að app væri líklega ekki rétta leiðin fyrir lítið verkefni eins og Eldhúsatlasinn og 

hliðarverkefnið Vegetarian Iceland. Öpp eru dýr í hönnun og þau þurfa að virka á milli 

allra kerfa. Það krefst sérfræðiþekkingar að takast á við öll þau vandamál og bögga 

sem geta komið upp og ef appið virkar ekki almennilega þá er það ekki 

notendavænt og er ekki ómaksins virði. Svo er algert yfirflæði af allskonar öppum 

fyrir snjalltæki og erfitt er að koma appi á framfæri.130 Fyrir mitt verkefni er rétta leiðin 

að vera með góða skalanlega vefsíðu sem virkar jafn vel í öllum skjástærðum. Þó 

svo að það sé gott að geta nálgast upplýsingarnar á örsnöggan hátt með því að ýta 

á einn hnapp á skjáborðinu þá er app ekki rétta leiðin fyrir þessa litlu 

viðskiptahugmynd og því verður markmiðið að standa vel að vefsíðunni og gera 

hana fullkomlega skalanlega.  

                                                
128 IFAW. ,,Whappy app.”  
129 iTunes. ,,Appy Hour.” 
130 Boag, Paul: ,,Do I need and App for that?” 
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7. NIÐURLAG 
 

Í þessari greinargerð lýsti ég ferðalaginu frá hugmynd að tilbúnu verki. Áður en ég hófst 

handa við þetta verkefni vissi ég lítið sem ekkert um vefsíðugerð og í sannleika sagt hélt 

ég að þetta yrði einfalt og létt verk. En svo upphófst lærdómsríkt ferli sem opnaði fyrir 

mér nýjan heim sem ég heillaðist gjörsamlega af. Ég lærði að góður undirbúningur 

skiptir höfuðmáli ef vel á til að takast með vefverkefni. Sigurjón Ólafsson leiðbeindi mér 

með hvernig á að teikna upp vef eftir eigin höfði og sú undirbúningsvinna skipti sköpum 

fyrir gæði vefsíðunnar. Verkefnið blómstraði og varð í raun betra en mig hafði órað fyrir 

að það gæti orðið. Það varð mér einnig til gæfu að tileinka mér vinnulag 

atvinnumatarljósmyndara. Það var heljarinnar vinna en það skilaði sér í betri myndum og 

góðar ljósmyndir eiga að vera einkennismerki vefsins. Í Bókinni um vefinn segir Sigurjón 

Ólafsson að við hönnun á vef eigi að miða við að setja fúnksjón ofar fagurfræði.131 Í 

upphafi verkefnavinnunnar þótti mér þessi staðhæfing stangast á við það sem ég var að 

gera og hélt að þessu yrði öfugt farið hjá mér. Ég hélt að ég yrði að leggja áherslu á 

fagurfræði til þess að ná markmiðum mínum með vefsíðunni. Svo áttaði ég mig á því að 

ég gat látið fagurfræðina sjást í efni síðunnar, fyrst og fremst í ljósmyndunum. Á vefnum 

sjálfum er það fúnksjónin sem verður ofan á og ég lagði áherslu á að búa til skýran og 

notendavænan vef sem fylgir helstu hefðum í vefhönnun.  

Texti á vef lýtur öðrum lögmálum en texti í öðrum miðlum þar sem fólk er líklegra til að 

skanna texta á vef í leit að upplýsingum. Ég hef tekið eftir tilhneigingu matarbloggara til 

að flétta inn löngum frásögnum af daglegu lífi inn í eldunarleiðbeiningar. Eftir að hafa lært 

þetta um framsetningu texta á vef, ætla ég að leggja áherslu á að skrifa stuttan, vel 

uppsettan og hnitmiðaðan texta á vandaðri íslensku. 

 

Hvernig endurspeglast hugmyndafræðin í miðlunarverkefninu? 

Miðlunarverkefnið byggir á þeirri hugmyndafræði að að það sé nauðsynlegt að 

mannkynið minnki neyslu á kjöti og öðrum dýraafurðum í nafni umhverfisverndar og 

dýravelferðar. Síaukin neysla á kjöti og dýraafurðum í heiminum hefur afar neikvæð á 

umhverfið. Áhrifin eru meðal annars: aukin mengun og losun gróðurhúslofttegunda, 

eyðing vatnsbóla og hnignun líffræðilegs fjölbreytileika. Mikil eftirspurn neytenda eftir 

ódýru kjöti og dýraafurðum hefur svo verulega skaðleg áhrif á velferð dýra. Miðað við 

þær upplýsingar sem hafa komið fram í þessari greinargerð er mikilvægt af umhverfis- 

                                                
131 Sigurjón Ólafsson: Bókin um vefinn. Bls 91.  
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og dýraverndarsjónarmiðum að minnka kjötneyslu og velja mjólkurvörur og egg frá 

framleiðendum sem hafa lífræna vottun og velferð dýranna að leiðarljósi.  

Á þessum grunni byggir textinn á vefsíðunni um tilgang hennar - að minnkun kjötneyslu 

sé brýnt umhverfis- og dýraverndarmál. Hvað varðar egg og mjólkurvörur verður tekið 

fram í upplýsingum um síðuna, og í þeim uppskriftum sem innihalda dýraafurðir, að best 

sé að nota lífrænt vottaðar vörur og egg frá frjálsum hænum eða í það minnsta brúnegg. 

Ég mun einnig undirstrika ábyrgð neytenda á eigin neysluvenjum og þeim áhrifum sem 

þær hafa. Það sama gildir um ábyrgð neytenda á að krefjast úrbóta hjá þeim 

framleiðendum sem ekki standast þessar kröfur. Einnig verður fjallað um hvaða ostar 

henta grænmetisætum í viðeigandi færslum. Þær upplýsingar sem komu fram í 

hugmyndafræðikaflanum stýrðu verkefninu í þá átt meirihluti uppskriftanna verður án 

dýraafurða eða eins og kostur er. Enda er framboð af eggjum frá frjálsum hænum afar 

takmarkað og lítið úrval er af lífrænt vottuðum mjólkurvörum. Vinnan við 

hugmyndafræðikaflann hafði mikil áhrif á mig en ég hef forðast umfjöllun um 

verksmiðjubúskap eins og heitan eldinn. Þessar upplýsingar styrktu afstöðu mína gegn 

verksmiðjubúskap og stýrðu verkefninu í þá átt að uppskriftum sem innihalda dýraafurðir 

verður haldið í lágmarki. Í framhaldinu ætla ég að taka ,,frjálsa” landnámshænu í fóstur 

og sjá þannig Eldhúsatlasnum fyrir eggjum.  

 

Það er engin vanþörf á sterkum boðskap gegn verksmiðjubúskap og kjötneyslu en 

boðskapurinn á vefsíðunni verður hófstilltur. Markmiðið er að boðskapur verkefnisins nái 

til margra og þess vegna á það ekki að vera í predikunar- eða umvöndunartón. Ég ætla 

að tala um minnkun kjötneyslu en ekki að best sé að hætta henni alveg eins og mér 

fyndist sjálfri réttast að gera. Það gert vegna þess að verkefnið á að ná til sem flestra og 

ég vil ekki fæla fólk frá með sterklega orðuðum siðferðisboðskap. Það læt ég öðrum 

eftir. Miðlunarverkefnið á að vera gagnlegt og hagnýtt innlegg í þessa mikilvægu 

umræðu. Það þarf ekki að segja allt.  

 

Vefsíðan eins og hún lítur út í dag er upphafspunktur verkefnisins. Ég ætla að halda 

vefnum lifandi og halda áfram hlúa að honum á komandi árum. Tíminn mun svo leiða í 

ljós hvernig vefurinn þróast. Markaðssetning á samfélagsmiðlum fer af stað um leið 

síðan fer formlega í loftið í byrjun september 2015. Ég vona að boðskapur verkefnsins 

nái til sem flestra og hjálpi til við að vekja áhuga og athygli á þessu mikilvæga 

umhverfisverndar - og dýravelferðarmáli.  

Vefsíðuna er að finna á vefslóðinni www.eldhusatlasinn.is  
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