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Inngangur 

Það sem heillar mig við grafíska hönnun er áskorunin að miðla upplýsingum á heiðarlegan og 

skilvirkan hátt. Sem grafískur hönnuður er ég ávallt að reina að miðla upplýsingum til 

neytenda, hvort sem það eru naðsynlegar upplýsingar eða upplýsingar sem auka líkur á að 

varan eða hluturinn veki athygli. Megintilgangur umbúðarpakkninga er í grunninn að verja 

vöruna fyrir skemmdum, lengja líftíma þeirra og auðvelda burð frá verslun og heim en í 

þessari ritgerð verður hins vegar fjallað um þær upplýsingar sem eru á umbúðunum og 

hvernig þær eru framsettar.  

Sumar upplýsingar eru framleiðendur skyldugir til þess að setja á umbúðir sínar en 

aðrar þjóna einungis þeim tilgangi að auka sölu vörunnar.1 Þegar kemur að framsetningu 

upplýsinga á pakkningum hefur seljandinn/framleiðandinn mikið áhrifavald um hvaða 

stigveldi upplýsingarnar fá og er það verkefni hönnuðarins að fylgja þeim ábendingum og 

koma þeim til skila til neytenda ásamt því að passa upp á að útlit vörunnar sé aðlaðandi. 

Einnig þarf hönnuðurinn að geta sett sig í spor neytendans, geta tengt við hvaða upplýsingar 

muni helst grípa athygli neytendans og hvaða upplýsingar neytandinn leitar eftir þegar hann 

velur sér sambærilega vöru.  

Við hönnun útlits þarf hönnuðurinn að taka margar ákvarðanir um hvernig best sé að 

koma upplýsingunum til skila. Hann þarf að spyrja sig ótal spurninga og er það breytilegt 

eftir því um hverskonar vöru er verið að hanna fyrir. Við hvaða aðstæður mun neytandinn 

líklegast leitast eftir upplýsingunum? Í hverskonar hugarástandi getur neytandinn verið? Eru 

allar upplýsingarnar nauðsynlegar? Hvert er aldursbil markhópsins? Hvar skal staðsetja 

upplýsingarnar? Flýta merki fyrir lestrinum? eru fáeinar spurningar sem hönnuðurinn þarf að 

spyrja sig og svo eru ótal fleiri ákvarðanir sem hönnuðurinn þarf að taka. 

Umbúðir vöru gefa neytendum tilvísun um innihald þeirra og mikilvægt að hún beri 

þau skilaboð til neytenda sem þeir sækjast eftir. Þegar viðskiptavinurinn hefur þegar gert sér 

ferð í verslunina skiptir miklu máli hvaða upplýsingar eru valdar og hvernig þær upplýsingar 

eru framsettar með texta, myndum eða grafík. Þegar verð og magn er farið að lúta í lægri hlut 

fyrir upplýsingum og framleiðsluferli fyrirtækis virðist skipta miklu máli að stikkorð og 

setningar sem prentaðar eru framan á vöruna grípi athygli viðskiptavinarins á réttan hátt og 

gefi honum strax raunverulega mynd af tiltekinni vöru. 

																																																								
1Reglugerð um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda, Umhverfisráðuneyti, 12. desember 2014, sótt 3. 
desember 2015. Sjá einnig viðauka aftast. 
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„The halo effect,“2 eða geislabaugsáhrifin er hugtak sem lýsir því hvernig neytandinn 

upplifir vörur þegar hann sér þær í hillum verslana. Í grófum dráttum tengist þetta hugtak 

fyrirframgefnum hugmyndum neytandans til vörunnar eða ímynd tiltekins fyrirtækis þegar 

hann upplifir vöruna fyrst og nýta sér fyrirtæki þetta hugtak þegar kemur að hönnun umbúða 

þeirra. Hönnuðir og markaðsfólk nýtir sér uppsetningu umbúða með vali leturs, lita, 

myndefnis eða stikkorða til að líkja eftir vörum sem hafa náð vinsældum neytenda sem 

heilbrigðar, hollar eða vistvænar vörur. Með því tengir fólkið vöruna sjálfkrafa við þá ímynd 

sem varan á að endurspegla þótt hún uppfylli ekki endilega sömu kröfur og fyrirmyndin.3 

Sem dæmi mætti taka að hérlendis tíðkast hjá eggjaframleiðendum og grænmetisbændum að 

merkja vörurnar með íslensku fánalitunum eða merki íslenska fánans og tilvísun með merki 

eða texta um að varan sé vistvæn eða lífræn. 

Kauphegðun og venjur hafa breyst mikið á undanförnum árum þar sem neytendur 

sækjast eftir ítarlegri upplýsingum um framleiðendur og starfsferil þeirra áður en þeir taka 

ákvörðun um hvort eigi að versla vöruna.4 Þá skiptir máli að umbúðir og ímynd vörunnar séu 

traustvekjandi og gefi góða yfirsýn um framleiðandann og hans starfshætti.  

Neytendur vilja oft getað rakið uppruna og lífshætti þeirrar matvöru sem þau versla og 

krefjast því að þær upplýsingar séu á umbúðum vörunnar. Siðferði í meðferð dýra sem 

ræktuð eru til matvöru hefur aukist hjá neytendum og skiptir nú meira máli en nokkru sinni 

fyrr þegar viðskiptavinur velur sér matvöru: Hverskonar umhverfi dýrin búa við, hversu 

mikið pláss fá þau til hreyfingar, hvort áburður sé notaður á ræktarlandið sem þau lifa á og 

hvers konar áburður þá? Fá dýrin reglulega sýklalyfjagjafir, á hvers konar fæði lifa dýrin og 

með hvaða hætti er dýrunum slátrað?5  

Sannleikurinn getur hins vegar verið fráhrindandi og oft kaldur þó vel sé farið með 

dýrin og leggja því framleiðendur mikla vinnu í að komast að hver sé besta leiðin til að segja 

frá framleiðsluferli þeirra án þess að fæla burt neytendur. Fundin er staðreynd eða stikkorð 

sem lýsir ferlinu á jákvæðan hátt án þess að segja ósatt en í raun er ekki allsherjar gegnsæi 

um hvernig ferlinu er háttað. Vitað er hvernig dýrin enda á kjötborðinu eða í pakkningum í 

frystiborðinu í verslununum en viðskiptavinurinn kærir sig alls ekki um að vita hvernig ferlið 

																																																								
2 Nisbett, Richard E.; Timothy D. Wilson, „The Halo Effect: Evidence for unconscious alteration of 
judgments“(Journal of Personality and Social Psychology, Vol 35(4), Apr 1977) 250-256. 
3 Kim Iverson, „Be it ever so homespun, ther’s nothing like spin“ The New York Times, 3. janúar 2007, sótt 4. 
desember 2016, http://www.nytimes.com/2007/01/03/dining/03crun.html. 
4 „Vanmetinn auglýsingarmiðill“, Morgunblaðið, 2. febrúar 2003, sótt 4. desember 2016 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/712189/. 
5 Amy Westervelt, „Big food is going green, but will consumers buy in?“ The Guardian, 26. júní 2015 sótt 29. 
Nóvember 2016 https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/jun/26/packaged-food-organic-
natural-general-mills-kraft-campbells. 
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er nákvæmlega skref fyrir skref. Því sættir hann sig frekar við það sem stendur á 

pakkningunni án þess að velta því meira fyrir sér og treystir því að eftirlitsstofnanir framfylgi 

heiðarleika framleiðenda.  

Vottanir spila stórt hlutverk í að róa hug neytenda um að framleiðsluferlið sé 

samkvæmt þeirra siðferðilegu óskum.6 Þeirra verk er að auðvelda neytendanum vinnuna 

þegar kemur að því að velja vöru í verslunum – við treystum þeim til þess að hafa skoðað 

framleiðsluhætti framleiðenda og veita þeim vottun sem uppfylla þær kröfur sem merki 

vottunarinnar stendur fyrir. 

Að versla í matinn er verkefni sem þarf að klára, í mörgum tilfellum daglega, og oft er 

það ekki verkefni sem unnið er af mikilli gleði. Þar af leiðandi leggja framleiðendur og 

verslunareigendur mikla vinnu í að auðvelda eða flýta fyrir ferlinu sem fer í það að velja 

hvaða vöru skal kaupa í verslununum. Hinsvegar þarf að huga að því að taka ekki öllu því 

sem sett er framan á umbúðir sem heilögum sannleika og er nauðsynlegt fyrir neytandann að 

gera sínar eigin rannsóknir af bestu getu og spyrja sig reglulega að því hvort tiltekið 

vörumerki sé traustverðugt og sé að veita allar þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að 

geta skorið úr um hvort varan sé sú sama og auglýst er framan á umbúðunum. 

Matvælaverslunarkeðjan ÉcoMiam var stofuð í Frakklandi árið 2009 og er 

hugarfóstur feðganna Paul og Antoine Souvaget og starfar hún með algerlegt gegnsæi og 

heiðarleika að leiðarljósi.7 Viðskiptavinir verslunarinnar fá allar helstu upplýsingar um 

vöruna sem þeir versla hjá þeim – allt frá uppruna, hvenær hún var keypt, hvaða dagsetningu 

hún var fryst og við hvaða hitastig, á hvaða verði verslunin keypti vörura og á hvaða verði 

hún er til sölu svo eitthvað sé nefnt. Með þessu geta viðskiptavinir tekið upplýsta ákvörðun 

um hvort þeir ætli að kaupa þessa tilteknu vöru. Með algeru gegnsæi hefur ÉcoMiam vaxið 

heilmikið síðustu ár og opnaði nú níundu verslunina í Frakklandi.  

Einblínt verður á íslenskar landbúnaðarafurðir og hvernig framsetning umbúða þeirra 

er ásamt því sem dæmi er tekið af frumkvöðlafyrirtæki í Frakklandi sem er að stíga ný skref í 

átt að algeru gegnsæi til viðskiptavina sinna. Það endurspeglast í mikilli aukningu ánægðra 

viðskiptavina. 

Leitað verður svara hvernig starfandi hönnuður og neytandi á sama tíma þarf að taka 

ákvarðanir í starfi. Sem hönnuður er ég fenginn til að koma upplýsingum fyrirtækja á 

framfæri og aðeins þeim upplýsingum sem þau ákveða, sem neytandi vil ég fá upplýsingarnar 

																																																								
6 Jonathan Safran Foer, Eating Animals,(Little, Brown & Company, 2009). 
7 Viðtal Arnórs Skúla Arnarsonar við Antoin Sauvaget eiganda ÉcoMiam, tölvupóstsamskipti, 3. nóvember 
2015. 
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hreinar og án feluleikja. Skal fagurfræði lúta í lægri hlut fyrir upplýsingaflæði þegar kemur 

að útliti umbúða eða þarf hertari reglugerðir um hvaða upplýsingar skuli koma fram og með 

hvaða hætti? Mynda þarf hvata fyrir framleiðendur að halda starfsháttum sínum opnum og 

gegnsæjum. Horft verður á hvernig starfshættir eru á íslenskum landbúnaðarmarkaði og 

hvernig framsetning umbúða getur haft áhrif á velgengi vörunnar.  

Heimildirnar sem vísað í eru af ýmsum toga, þar á meðal viðtal við Antoine Sauvaget, 

eiganda verslunarinnar ÉcoMiam í Frakklandi ásamt rituðum heimildum og greinum af 

mismunandi vefsíðum. Að lokum er svo gerð úttekt á helstu aðferðum og möguleikum 

framleiðenda ásamt valmöguleikum neytenda til að forðast misskilning. Litið er til samskipta 

neytenda við söluaðila og upplýsingarflæðis þeirra á milli. Munu neytendur krefjast meiri 

gegnsæi um framleiðsluhætti söluaðila og hætta að taka þeim upplýsingum sem í boði eru 

sem gefnum og krefjast staðfestingu á þeim gögnum? 
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2. Umbúðir 

2.1. Upplýsingar 

Kauphegðun neytenda hefur breyst til muna á síðastliðnum áratugi.8 Neytendur leitast meira 

eftir lífrænum og vistvænum vörum ásamt því að ákvörðunartaka um hvaða vöru skal velja er 

orðin styttri. 9 Neytendur eru tilbúnir að eyða meiri fjárhæðum í vöru sem hefur jákvæð áhrif 

á umhverfið eða líkama þeirra sem kallar á ítarlegri upplýsingar á pakkningum vörunnar.10 

Einkum er það mikilvægt hvað varðar heilsufar og vellíðan, sér í lagi fyrir þá sem þjást af 

hvers kyns óþoli eða ofnæmi, að þær upplýsingar sem gefnar eru séu réttar. Markmið umbúða 

sérhverrar vöru er að fá kaupenda til að velja þeirra vöru auk þess að tryggja að neytendur fái 

réttar og greinargóðar upplýsingar um þau innihaldsefni sem í vörunni eru.  

 Framleiðendur nýta sér pakkningar vörunnar til þess að sannfæra neytendur að versla 

vöru þeirra. Neytendur lesa skilaboð pakkninga og taka ákvarðanir á styttri tíma en áður og 

oft eru þær upplýsingar ekki ritskoðaðar. Framleiðendur nýta sér þessa hegðun neytenda á 

margan hátt til dæmis með stærð og staðsetningu stikkorða, lit pakkninga og notkun mynda 

og grafík sem endurspegla vöruna sem best.  

Mikið hefur verið lagt í hönnun og sálfræðina bak við hvernig þessar umbúðir eigi að 

líta út. Þegar valin er vara í fyrsta skipti er líklegt að umbúðirnar utan um vöruna hafi haft 

einhver áhrif á kaupandann. Pakkning þarf að veita neytendum þær upplýsingar sem þeir 

leitast eftir til að tryggja að neytandinn velji þeirra vöru. Með hjálp internetsins hafa 

neytandur auðveldara aðgengi að upplýsingum um þær vörur sem þeir versla en varan þarf að 

standa við þær yfirlýsingar sem hún auglýsir á umbúðum sínum. 

 

Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun hefur vaxið síðastliðinn áratug yfir í sérstaka starfsgrein sem er grundvöllur 

tekjuöflunar fyrir mörg fyrirtæki um allan heim. Nielsen, StrategyOne og Datamonitor eru 

dæmi um fyrirtæki sem safna saman gögnum um markaðinn – greina þau svo í hefðir og 

óskir viðskiptavina sem almannatengslafyrirtæki og markaðsfyrirtæki greiða fyrir til að nýta í 

																																																								
8 „Organic Market Analysis“, The Organic Trade Assosiation, sótt 27. nóvember 2016 
https://www.ota.com/resources/market-analysis. 
9 Martin Smethurst, „More local, more often: supermarket must change with the times“ The Guardian, 6. 
nóvember 2014, sótt 27. nóvember 2016 https://www.theguardian.com/media-
network/2014/nov/06/supermarkets-market-share-technology. 
10 Nancy Gagliardi, „Consumers want healthy foods and will pay more for them“ Forbes, 18. febrúar 2015, sótt 
27. nóvember 2016 http://www.forbes.com/sites/nancygagliardi/2015/02/18/consumers-want-healthy-foods-
and-will-pay-more-for-them/#2f2756f8144f. 
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markaðsherferðum sínum. Stór fyrirtæki eins og Facebook og Google hafa gríðarlegar tekjur 

af því að selja upplýsingar um notendur sína. Önnur fyrirtæki nýta sér þessar upplýsingar til 

þess að ná til markhópa með hnitmiðuðum herferðum sem eiga að tala beint við neytandann 

eða viðskiptavininn. Hægt er að þrengja markhópa niður í nokkuð smáar einingar eftir t.d. 

aldri, kyni, búsetu, tekjum, áhugamálum eða pólitískum skoðunum svo eitthvað sé nefnt. 

 Nielsen, StrategyOne og Datamonitor eru fyrirtæki sem hafa séð tækifæri í öllu þessu 

upplýsingaflóði. Viðskiptaáætlun þeirra gengur út á að safna upplýsingum, skoða þær og 

greina fyrir önnur fyrirtæki. Síðan selja þau upplýsingarnar áfram til fyrirtækja sem geta nýtt 

sér þær til þess að koma vöru sinni í hendur réttra viðskiptavina.11 Nielsen greinir markaði í 

meira en 100 löndum og gefur fyrirtækjum innsýn í tískubylgjur (e. trend) og vana þeirra, á 

þeim markaði sem fyrirtækið sækist eftir. Þeir leggja mark sitt á að þróa sífellt hvar, hvernig 

og hverja þeir greina til þess að fá sem besta yfirsýn auk markhittni fyrirtækja.12 

 

Upplýsingaðgengi 

Með þróun internetsins hefur aðgengi okkar að upplýsingum stóraukist á sama tíma 

auðveldað okkur að setja upplýsingar á internetið.13 Upplýsingarflóðið er orðið svo mikið að 

erfitt getur reynst að sigta út ritskoðaðar upplýsingar sem byggðar eru á staðfestum 

heimildum frá röngum upplýsingum. Framleiðendur nýta sér þetta flækjustig einnig á 

umbúðum pakkninga, þar sem samheiti fyrir til að mynda sykur er sett til þess að villa fyrir 

neytendum hvort varan innihaldi í raun sykur eða ekki.14 Orð eins og glúkósi, þrúgusykur og 

ávaxtasykur samheiti sem geta reynst neytendum villandi og erfitt er að átta sig á muninum. 

 Einnig gera neytendur kröfur um hvernig viðskiptum fyrirtækjanna sem þau versla við er 

háttað.15 Þar hefur einnig opnast nýr starfsvettvangur fyrir nýsköpunarfyrirtæki til að gefa 

fólki hnitmiðaðar upplýsingar um þá vöru sem þau leita að. 

 Til þess að svara eftirspurn neytenda um upplýsingaaðgengi hafa fyrirtæki á borð við 

GoodGuide hafið starfsemi sína. Á vefsíðu þeirra er hægt að skoða hin ýmsu vörumerki og 

sjá hvernig þau standa samanborið við sambærileg vörumerki ásamt því að vörunum er 

gefnar einkunnir sem reiknaðar eru út frá því hversu jákvæða ímynd fyrirtækið hefur 

																																																								
11 „Heimasíða Nielsen“, Nielsen, sótt 29. nóvember 2015, http://www.nielsen.com. 
12 „Heimasíða Nielsen“, Nielsen, sótt 29. nóvember 2015, http://www.nielsen.com. 
13 Oliver Burkeman, „Forty years of the internet: How the world changed forever“ The Guardian, 23. október 
2009, sótt 5. desember 2016, https://www.theguardian.com/technology/2009/oct/23/internet-40-history-arpanet. 
14 Pooja R. Mottl, „Food labels: how to spot hidden sugar“ The Huffington Post, 25. maí  2011, sótt 2. desember 
2016, http://www.huffingtonpost.com/pooja-r-mottl/food-labels-hidden-sugars_b_808881.html. 
15 Nancy Gagliardi, „Consumers want healthy foods and will pay more for them“ Forbes, 18. febrúar 2015, sótt 
27. nóvember 2016 http://www.forbes.com/sites/nancygagliardi/2015/02/18/consumers-want-healthy-foods-
and-will-pay-more-for-them/#2f2756f8144f. 
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samkvæmt samfélaginu. Með snjallforriti fyrirtækisins er svo hægt að skanna strikamerki 

vöru í verslunum og um leið fá allar þær upplýsingar og einkunnagjöf þeirrar vöru á einu 

augabragði. GoodGuide ræður til sín alls kyns sérfræðinga á hinum ýmsu sviðum til að 

rannsaka vörurnar, sérfræðinga á borð við næringarfræðinga, umhverfisfræðinga og 

markaðsfræðinga svo eitthvað sé nefnt.16 Þessi þróun auðvaldar neytendum að afla 

upplýsinga um vörur og sjá hvort starfshættir þeirra séu ásættanlegir. Fyrir framleiðendur er 

þetta hvati til að veita upplýsingar um framleiðslu sína og starfshætti á gegnsæjan hátt.  

 Þegar verið er að velja þær upplýsingar sem setja skal á vöru þarf að líta til þess við 

hvaða aðstæður er neytandinn að fara nota upplýsingarnar – þá þarf að skoða hverskonar vara 

þetta er og hvernig henni er neytt. Einnig þarf að íhuga hvort myndskreyting eða merki komi 

skilaboðunum hraðar til skila en texti. Sem dæmi má nefna þegar verið er að setja upp 

fylgibréf með lyfjum. Neytendur leitast eftir ýmsum upplýsingar og er því mikilvægt að 

upplýsingar á borð við aukaverkanir, skammtastærðir og aldursskilyrði svo eitthvað sé nefnt 

séu til staðar – á jafnvel mörgum tungumálum. Neytendur geta því verið í mismunandi 

aðstæðum þegar þeir leita að þeim upplýsingum sem skipta þá máli – þeim getur liðið illa, 

þeir eru kannski verið stressaðir eða þeir eru að flýta sér. Við aðstæður sem slíkar þarf 

hönnuðurinn að meta hvers konar uppsetning hentar best – leturval og stærð leturs, línubil, 

þéttleiki leturs og hverskonar grafík getur auðveldað neytendanum að sækja upplýsingarnar.  

 Markaðsfyrirtæki á borð við Gallup bjóða fyrirtækjum að greina markaðinn sem 

fyrirtækið starfar á og veita þeim upplýsingar um tækifæri þeirra á þeim markaði, greiningu 

núverandi og framtíðarviðskiptavina ásamt því veita ráðgjöf í hvert eigi að beina 

auglýsingum og á hvaða hátt.17 Fyrirtæki hafa því góða yfirsýn yfir hvaða upplýsingar skal 

varast og hverjar skal einblína á í framsetningu á vörum sínum en þessar greiningar eru 

notaðar í hönnunarferli pakkninga og hafa m.a. áhrif á val upplýsinga sem birtar eru á 

umbúðum.  

 Með auknum kröfum neytenda um starfshætti fyrirtækja hafa vottanaaðilar öðlast stærri 

sess upplýsingamiðlun og vöruframsetningu. Vottanir á vörum spila stóran þátt í nýsköpun og 

framleiðslu fyrirtækja. Þær eiga að tryggja að vara eða þjónusta mæti þeim staðli sem 

vottunin stendur fyrir. Á síðastliðnum fimmtán árum hefur notkun vottana aukist til muna, þá 

einkum þriðja aðila vottanir. Vottun þriðja aðila róar oft neytendur sem treysta því að vara 

hafi verið skoðuð og rannsökuð af sjálfstæðu fyrirtæki, öðru en framleiðandanum sjálfum. 

Fyrirtæki eru jafnframt síður hrædd við þriðja aðila vottanir þar sem þau fyrirtæki hafa lítil 
																																																								
16 „Heimasíða GoodGuide“, GoodGuide, sótt 3.desmeber 2015, http://www.goodguide.com. 
17 „Heimasíða Gallup“, Gallup, sótt, 27. nóvember, 2016 http://www.gallup.is. 
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úrræði til refsinga önnur en að gefa ekki út eða afturkalla vottun. Þau virka í raun sem 

ráðgjafi fyrir fyrirtæki en þau koma og fara yfir alla framleiðsuhætti og benda á það sem 

betur mætti fara. Í raun starfa þriðja aðila vottanir sem sía fyrir nýsköpunarfyrirtæki en þau 

gefa nýjum vörulínum viðmið sem þau þurfa að uppfylla áður en vörur eru settar á markað.18 

Fyrirtæki á borð við Matvælastofnun ríkisins (MAST), Rannsóknarþjónustuna Sýni, 

Rannsóknarstofuna Promat og Vottunarstofuna Tún bjóða fyrirtækjum að taka út starfsemi 

þeirra og veita þeim svo þá vottun sem sótt er um ef fyrirtækin mæta þeim stöðlum sem til 

þarf. Þessar vottunarstofur opna fyrir möguleikann á að fyrirtækin merki vöruna sína sem 

lífræna eða vistvæna en nöfn vottunaraðilans er ekki sett á umbúðir vörunnar.   

 Annarskonar vottun á borð við Fair Trade International starfar út frá orðspori 

vottunaraðilans og þeim forsendum að neytendur þekki vottunina og fyrir hvað hún stendur. 

Fair Trade International vottunin á að fullvissa neytendur að varan er unnin á siðferðilegan og 

sanngjarnan máta. Bæði framleiðandi og starfsmenn hans fá sanngjarnt verð fyrir vöru sína – 

með því að versla vöru merkt þeim er neytandi að styðja lífræna ræktun, stuðning við 

lýðræðisþróun og baráttu gegn barnaþrælkun, kynjamisrétti, kynþáttafordómum og 

trúarmisrétti.19  

2.2. Skyldumerkingar 

Matvælaeftirlitið (MAST) í samstarfi við yfirvöld setur reglugerðir um hvernig skal fara að 

merkingu matvæla og hvaða upplýsingar teljast nauðsynlegar fyrir neytandann. Þá er  

hægt að nefna mikilvægi á tungumáli upplýsinganna sem birtast, nettóþyngd vörunnar,  

upprunaland innihaldsins á ferskum matjurtum, geymsluskilyrði, lágmarksgeymsluþol  

og hvenær henni var pakkað sbr. 6. gr. reglugerðarinnar.20 

 Upplýsingar á matvælum eru oft reglubundnar og er framleiðendum skylt að gefa 

upp vissar upplýsingar til að fá leyfi til þess að selja vöruna áfram. Dæmi um slíkar 

upplýsingar eru dagsetningar sem segja til um á hvaða tímabili varan er örugg til neyslu. 

Slíkar upplýsingar eru best þekktar sem „best fyrir“ dagsetningar og setja stjórnvöld 

vanalega kröfu um að umbúðir matvæla beri þessar merkingar til að mynda á 

mjólkurvörum.21 Þótt stjórnvöld setji kröfu um þessar upplýsingar er það ekki samasem 

merki um að til sé vísindaleg aðferð til að komast að þessum upplýsingum. Í 
																																																								
18 „Heimasíða NSF“ National Health and Safety Organization, sótt 25. nóvember 2015, www.nsf.org. 
19 „Heimasíða Fairtrade“ International, Fairtrade International, sótt 7. desember 2016, http://www.fairtrade.net/. 
20 Reglugerð um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda, Umhverfisráðuneyti, 12. desember 2014, sótt 3. 
desember 2015. Sjá einnig viðauka aftast. 
21 99% Invisible, „Best Enjoyed By“ 99% Invisible podcast, Nr.195, 13. janúar 2015. 
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framleiðsluferli mjólkurvara eru allir skaðlegir gerlar fjarlægðir og því í raun óþarfi að 

gefa upp þessar upplýsingar – hinsvegar súrna mjólkurvörur og eru þær upplýsingar 

mun gagnlegri fyrir neytendur. Í gegnum árin hafa neytendur vanist þessum 

dagsetningum og tengt þær við hvenær matvælin eru örugg til neyslu án þess að krefjast 

útskýringar. 

2.3. Geislabaugsáhrifin 

Íslenskar landbúnaðarafurðir nýta sér geislabaugsáhrifin rétt eins og aðrar vörur gera. Notkun 

orða eins og „lífræn“, „náttúrulegt“ og„hreint“ svo eitthvað sé neft, grænn litur á umbúðum 

og nýting á íslenska fánanum gefa vörunum ímynd sem aukar sölu á vörunni. Þessar 

staðhæfingar eru í sumum tilfellum á staðfestar og villa til fyrir neytendum.  

 Til að skapa jákvæða ímynd og draga úr neikvæðum tengingum nota framleiðendur oft 

þá leið að taka eina staðreynd um vöruna sem er jákvæð og leggja áherslu á hana á 

pakkningum. Þannig er hægt að gera minna úr öðrum neikvæðum eiginleikum án þess að 

beinlínis ljúga. Dæmi um þetta eru stórar merkingar með orðum eins „fituskert“ eða 

„lágkolvetna“ sem fá neytendur til að sjá vöruna einungis í því ljósi, að sjá þá vöruna sem 

hollustuvöru jafnvel þó hún sé jafnvel pökkuð af sykri eða fiturík.22 Einnig nýta fyrirtæki sér 

liti og hvernig fólk tengir liti við mismunandi lífsstíl. Til dæmis má taka grænan sem fólk 

tengir við náttúru, hreinleika, hollustu og lífrænt. Margar lífrænar, náttúrulegar vörur eru í 

grænum umbúðum og með geta því vörur tengt sig vörum sem nú þegar eru búnar að vinna 

samþykki neytenda ef hönnun pakkningarinnar er lík hinum. 

 Gott dæmi um geislabaugsáhrifin eru umbúðir eggjaframleiðandans Brúnegg sem gaf 

þau skilaboð með pakkningum sínum að eggin frá þeim væru vistvæn landbúnaðarafurð með 

stimpli ásamt myndskreytingum og umfjöllum á pakkningum þeirra. Þar var lögð rík áhersla 

á að þeirra hænur væru ekki í búrum og verptu í hreiður. Eggin voru næstum 40% verðhærri 

en önnur egg sem ekki voru framleidd samkvæmt vistvænum skilyrðum. Umbúðir og ímynd 

Brúneggja gaf neytendum þau skilaboð að þeir væru að kaupa vöru með vissa starfshætti sem 

komu svo í ljós að í raun var ekki.  

 Þátturinn Kastljós á RÚV fjallaði ítarlega um framleiðsluhætti og meðferð 

eggjaframleiðandans Brúnegg í nóvembermánuði árið 2016.23 Í þættinum kom fram að 

																																																								
22 John Peloza og William Montford, „The health halo: how good PR is misleading shoppers“ The Guardian, 
11. mars 2015, sótt 5. desember 2016 https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/mar/11/know-
what-you-eat-health-halo. 
23 Kastljós, „Neytendur blekktir um árabil“ RÚV, 28. nóvember 2016, kl.19:35. 
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Brúnegg höfðu í árabil blekkt neytendur með skilaboðum sínum á pakkningum og heimasíðu 

ásamt því að þeir hunsuðu fyrirmæli frá Matvælastofnun Íslands um að bæta framleiðsluferli 

sitt og meðferð dýranna. Þeim var meira að segja hótað að missa réttindi til að nota vistæna 

stimpilinn og að starfsemi þeirra yrði lokað. Þær hótanir voru þó ekki efndar þrátt fyrir litlar 

úrbætur Brúneggja.  

 Daginn eftir birtingu Kastljósþáttarins voru nær allir sölumenn Brúneggja hættir sölu 

afurða þeirra í verslunum sínum ásamt því að hætta viðskiptum við fyrirtækið til framtíðar. 

Neytendur og viðskiptavinir Brúneggja voru blekktir og hétu því að eiga ekki meiri viðskipti 

við framleiðandann. Í sömu viku lögðu eigendur Brúneggja niður heimasíðu sína en segja má 

að orðspor þessarar vöru sé ónýtt.  
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3. Sala á landbúnaðarafurðum 

3.1. Meðvitaðari neytendur 

Kauphegðun og venjur hafa breyst mikið á síðastliðnum árum, þar sem neytendur sækjast 

eftir ítarlegri upplýsingum um framleiðendur og starfsferil þeirra áður en þeir taka ákvörðun 

um hvort eigi að versla vöruna24. Þá skiptir máli að umbúðir og ímynd vörunnar séu 

traustvekjandi og gefi góða yfirsýn um framleiðandan og hans starfshætti.  

 Heilbrigður lífstíll ýtir einnig undir að neytendur íhuga frekar hvaða hráefni þeir setja 

ofan í sig og með því vakna upp spurningar um hvaðan varan kemur og hvernig hún var 

framleidd. 

3.2. Íslenskar landbúnaðarafurðir 

Þegar íslenskar matvöruverslanir eru skoðaðar og þá sérstaklega ferskvöruna þeirra og 

grænmetisdeild er áhugavert að sjá hversu margar landbúnaðarafurðir eru merktar með 

einhverskonar mynd eða grafík sem vísar til þess að varan sé ræktuð hér á landi eða að hún sé 

náttúruleg, lífræn eða vistvæn. Liturinn á grænmetisvörum er yfirleitt grænn.  

 Eftirtektarvert er að sjá hversu líkar leiðir íslenskir landbúnaðarframleiðendur fara 

þegar þeir eru að merkja vörur sínar. Allir vilja koma því greinilega til skila að varan sé 

ræktuð eða framleidd á Íslandi og mætti halda að aðrir framleiðendur á sama markaði hafi 

nánast haft pakkningar keppinautsins sem skapalón.  

 

																																																								
24 „Vanmetinn auglýsingarmiðill“ Morgunblaðið, 2. febrúar 2003, sótt 4. desember 2016 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/712189/. 

Mynd 1 Tekin í verslun 4.desember 2016. Mynd 2 Tekin í verslun 4.desember 2016. 
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Einstaklega forvitnilegt er að skoða pakkningar eggjaframleiðenda þar sem allir keppa að því 

að selja neytendum vistvænustu eða lífrænustu eggin. Orðalag þeirra á hlið pakkninganna 

lýsa fyrirmyndaraðstæðum hjá hænunum og hágæðanæringu. Hænurnar búa allar við 

kjöraðstæður samkvæmt pakkningum framleiðenda þar sem þær hafa nægilegt rými til þess 

að njóta lífsins – þó það sé þó bara innan veggja eggjabúsins. Framleiðendurnir reyna allir að 

selja neytandanum að hann sé að fá vöruna beint frá bónda – sem í rauninni er ekki rétt. Þar 

sem ekki er um milliliðalausa verslun að ræða þegar átt er í viðskiptum við stórmarkaði. 

 Markmið eggjabóndana er selja neytendum vörur sína og til þess notast þeir við 

myndmál og texta til þess að fá neytendur til þess að taka eftir vörum þeirra. Neytendur þurfa 

hins vegar að vera vökulir þegar kemur að vottunum og myndmáli á pakkningum því ekki er 

jafn mikið eftirlit á þeim öllum og sumar hverjar eru einfaldlega fallnar úr gildi. Staðhæfingar 

eins og vistvæn og náttúruleg eru ekki skuldbundar til þess að vera vottaður og því ekki hægt 

að treysta þeim blint. Neytendur þurfa því að kynna sér merki vottunanna áður en þau versla 

vöruna til þess að fullvissa sig um að staðhæfingar á umbúðun séu réttar.  

 

Mynd 2 Umbúðir eggja, tekin 
4. desember 2016. 

Mynd 4 Umbúðir eggja, tekin 
4. desember 2016. 

Mynd 5 Umbúðir eggja, tekin 
4. desember 2016. 

Mynd 6 Umbúðir eggja, tekin 
4. desember 2016. 

Mynd 7 Umbúðir eggja, tekin 
4. desember 2016. 
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4. ÉcoMiam 

Verslanir hér á landi starfa flestar með svipuðum hætti, þar sem varan er keypt inn 

annaðhvort frá birgjum hér á landi eða erlendis og settar í hillur verslunarinnar. Oftast nær 

koma vörurnar í pakkningum og verslanirnar hafa lítil afskipti af hvernig umbúðirnar líta út. 

Að vissu leiti þjóna verslanirnar einungis því hlutverki sem samastaður fyrir vörurnar og er 

það því ekki á þeirra ábyrgð hvað stendur á pakkningunum. 

Fyrrnefnd ÉcoMiam verslunarkeðjan var stofnuð árið 2009 í Frakklandi og er rekin af 

feðgunum Paul og Antoine Sauvaget. Þeir byrjuðu aðeins með eina verslun í Caudan í 

suðurhluta Frakklands en í dag eru þær níu talsins. Viðskiptalíkan þeirra er í grunninn einfalt. 

Ferskvörur eru keyptar af bændum og ræktendum í því samfélagi sem verslunin er rekin og 

varan svo fryst. Lykilatriði í þessum viðskiptum er að ferskvörur hafi tímabil þar sem þær eru 

vinsælli en ella og reyna því bændur og ræktendur að tímasetja uppskeru sína út frá henni. Ef 

við gefum okkur að tímabilið sé þrír mánuðir, til dæmis frá byrjun júnímánaðar og út 

águstmánuð. Á þessu tímabili ná bændur og ræktendur að selja afurðina sjálfir og njóta góðs 

af. Í lok september er áhugi fyrir vörunni farinn að dala og bændur sitja eftir með vöru sem 

selst ekki. Á þessum tíma kemur ÉcoMiam og verslar vöruna á lægra verði en á háannatíma 

og frystir hana til að geta boðið viðskiptavinum sínum upp á hana allt árið um kring eða á 

meðan birgðir endast. Með þessum hætti nær ÉcoMiam að versla vöruna á lægra verði og 

heldur flutningskostnaði sínum í lágmarki ásamt því að efla samfélagið sjálft sem það starfar 

innan. Verslunin heldur reglulega kynningar á vörum sínum og hvernig best sé að matreiða 

þær og gefur það neytendum kost á að kynnast vörum þeirra og læra nýjar leiðir til að bera 

þær fram.25 

																																																								
25 Viðtal Arnórs Skúla Arnarsonar við Antoin Sauvaget eiganda ÉcoMiam, tölvupóstsamskipti, 3. nóvember 
2015. 

Mynd 8 Framsetning á vörum í verslunum ÉcoMiam. 
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Eigendur ÉcoMiam ná að halda verði sínu í lágmarki með því að versla vörurnar á 

þeim árstímum sem verðið á þeim er lágt. Sem dæmi má nefna að á sumrin er mikið framboð 

af grænmeti og ávöxtum og því ódýrara að versla það þá þar sem ræktendur vilja frekar selja 

afurðir sínar á lægra verði en að sjá þær skemmast í hitanum. Þegar tiltekin vertíð, þar sem 

ákveðin matvæli eru hvað vinsælust, er liðin tekst bændum að losa sig við umframbirgðir 

sínar í hendur ÉcoMiam. Báðir aðila njóta góðs af þar sem verslunin fær ferska vöru á lægra 

verði og bændur ná að selja afurðir sínar sem ella hefði verið fleygt á haugana. Með þessum 

hætti getur verslunin boðið upp á samkepnishæft verð gegn stórmörkuðum á sama tíma og 

þau bjóða upp á sem ferskasta vöru. Frábrugðið stórmörkuðunum er ÉcoMiam að starfa með 

framleiðslu samfélagsins ásamt því að virða hefðir staðbundinna samfélaga og bjóða upp á 

vörur sem þau eru vön og kannast við, ólíkt stórmörkuðum sem bjóða upp á sömu vörur í 

verslunum sínum sama hvað verslunin er staðsett.26 

Aðdáunarvert hlýtur að þykja hversu auðvelt er að nálgast allar upplýsingar um vörur 

sem verslunin deilir með viðskiptavinum sínum og hvernig þau fara að því. Allar pakkningar 

eru staðlaðar og einfaldar til að auðvelda neytendum að lesa í þær upplýsingar sem þeim 

vantar. Varan er pökkuð í glærar plastumbúðir sem síðan eru pakkaðar í loftþéttar umbúðir og 

einfaldur límmiði er límdur á þær áður en þær eru settar í frysti. Límmiðinn inniheldur allar 

helstu upplýsingar: Hvar varan er keypt og hvenær, hvaða partur af dýrinu þetta er, hvenær 

hún er fryst, o.s.frv. Auk þess gefa þau upp kostnaðarverð vörunnar ásamt söluverðinu. 

Hugrekki þarf til að vera með algjört gegnsæi á starfsemi sinni en ef fólki líkar starfshættirnir 

hefur fyrirtækið ekkert að fela. Sjaldgæft er að neytendur séu upplýstir um kaupverð 

seljandans en á þennan máta hefur neytandinn ótal upplýsingar sem hjálpa honum að taka 

upplýsta ákvörðun. Með því að halda öllum vörum í svipuðum pakkningum leggja þau aukið 

traust til að upplýsingar um vöruna hjálpi neytendum að skera úr um hvaða vöru þau komi til 

með að versla auk þess sem varan hefur ekki kost á annari grafík eða myndrænni 

framsetningu til að hefja upp vöruna líkt og gert er í öðrum hefðbundnari verslunum. 

Neytendur fá algjört gegnsæi um hver varan er og hvernig hún var framleidd án áreitis 

annarra markaðstækja eins og stikkorðs eða vel samsettra mynda sem eiga að sýna vörurnar í 

betra ljósi. 

 

																																																								
26 Viðtal Arnórs Skúla Arnarsonar við Antoin Sauvaget eiganda ÉcoMiam, tölvupóstsamskipti, 3. nóvember 
2015. 
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Það sem kemst næst þessum aðferðum hér á landi eru kjötborð í stórmörkuðum, kjöt- 

og fiskbúðir, þar sem vörunum er raðað snyrtilega upp fyrir viðskiptavini merkt með verði á 

kílógramm og tegund vöru. Þar geta viðskiptavinir leitað upplýsinga hjá afgreiðslufólki um 

þær upplýsingar sem þeim vantar og langar að komast að. Hinsvegar sjá neytendur ekki hvað  

fram fer áður en kjötið er sett í kjötborðið, hvort vörurnar koma tilbúnar í pakkningum, hvort 

kjötstykkin eða fiskibitarnir séu af sama dýrinu og hvort varan hafi komið til þeirra frosin eða 

fersk.   

Markaðsherferðir ÉcoMiam eru af skornum skammti og hafa þau treyst á ánægju 

viðskiptavina sinna til að fleyta þeim áfram innan samfélagsins og með því að laða að nýja 

viðskiptavini. Þessi nálgun hefur reynst þeim afar vel og gefið af sér traustan 

viðskiptamannahóp sem kemur síendurtekið með viðskipti til þeirra og er tilbúið að mæla 

með verslunum þeirra til annarra í samfélaginu. 

 Gegnsæi ÉcoMiam endurspeglar opinskáan vilja þeirra að gera vel við og vinna með 

samstarfsaðilum þeirra á borð við sláturhúsin og bóndana og samfélagið í kringum verslanir 

þeirra. Þeir efla samfélagið sem þeir starfa innan ásamt því að komast til móts við fólk sem 

hefur minna milli handanna en vill gæðavöru á góðu verði. 

 

Mynd 9 Framsetning á brokkolí í verslunum ÉcoMiam.  Mynd 10 Framsetning á brokkolí í verslun á íslandi. 
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5. Lokaorð 

Það sem heillar mig við grafíska hönnun er áskorunin að miðla upplýsingum á sem 

skilvirkastan og einfaldastan hátt. Með hönnun erum við ávallt að reyna að fanga athygli 

áhorfandans og finna þá leið sem nær því best. Skilningur þarf að ríkja á hverju áhorfandinn 

leitast eftir til að koma upplýsingunum eða hönnuninni til áhorfandans. Til þess nýta 

hönnuðir sér liti, stigveldi, stærð, orð, myndir og grafík til þess að koma upplýsingunum sem 

best til skila til áhorfenda – áhugavert er að sjá hversu fljótt neytendur mynda sér skoðun á 

vöru þrátt fyrir að hafa ekki prófað hana áður.  

Þróun internetsins og þess upplýsingaflæðis sem til staðar er hefur vakið neytendur til 

að krefjast meiri og betri upplýsinga á þeim vörum sem þeir versla og að framleiðsla 

vörunnar sé í samræmi við skoðanir þeirra. Með tilkomu Google, Facebook og annarra 

samfélags- og upplýsingamiðla er gagnaflæði og aðgengi okkar að upplýsingum afar mikið. Í 

dag þegar upp vakna einhverjar spurningar sem við vitum ekki svarið við höfum við þann 

valkost að fletta upp svari við þeim spurningum á örskotsstundu – oft þarf þó að gæta að 

áreiðanleika heimilda, oft eru upplýsingar ekki af traustum heimildum eða hreinlega 

uppspuni. Ofgnótt af upplýsingum hefur leitt til þess að oft veit fólk einfaldlega ekki hvert 

það á snúa sér til að leita að upplýsingum – hvort sem þær eru á umbúðum vörunnar eða á 

internetinu og treysta einfaldlega því sem það les í auglýsingum, á umbúðum og á vefsíðum. 

Aukin meðvitund um heilsufar og heilbrigt mataræði hefur færst í aukana á 

síðastliðnum árum og með því krafa neytenda um að geta rakið uppruna matvöru ásamt þeim 

efnum sem notuð eru við ræktun og framleiðslu þeirra. Framleiðendur og markaðsfyrirtæki 

hafa tekið eftir þessu breytta hugafari neytenda og gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess 

að koma til móts við þá, en einnig nýta fyrirtækin sér aðferðir til þess að sannfæra neytendur 

um að varan sé hollari eða vistvænni en hún er í raun og veru. Aðferðir á borð við notkun 

stikkorða eins og „lífrænt“ og „náttúrulegt“ vekja athygli og gefa neytendum ákveðna 

hugarró um að varan sem þeir eru að versla sé holl og heilsusamleg. Til að koma í veg fyrir 

miskilning eða blekkingu stilla ríkisstofnanir upp reglugerðum sem eiga að halda aftur af 

misnotkun slíkra orða en þar sem túlkun á upplýsingum og rannsóknum getur reynst erfið 

finna fyrirtæki oft leið framhjá þessum reglugerðum.  

Megintilgangur vottana er að fullvissa neytendur um að fullyrðingar á umbúðum og 

öðru efni um innihald og framleiðsluferli fyrirtækisins séu sannreyndar. Vottanir eru svar við 

aðstæðum þar sem ólíklegt er að hinn venjulegi neytandi ritskoði hverja einustu vöru sem 

hann verslar. Mikilvægt er að vottunaraðilar séu óháður þriðji aðili og hafi það að leiðarljósi 
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að upplýsa neytendur og standa vörð um halda framleiðendum heiðarlegum. Þetta var með 

skýrtum hætti í þætti Kastljóss í nóvember 2016 þegar fjallað var um meðhöndlun 

fyrirtæksins Brúnegg á hænum sínum og hvernig þeir blekktu neytendur með því að auglýsa 

vörur sínar sem vistvæna landbúnaðarafurð sem var vottun sem landbúnaðarráðuneytið veitti 

í gegnum Matvælastofnun. MAST gat þó ekki veitt fjölmiðlum eða neytendum upplýsingar 

um hvernig meðhöndlun dýranna var vegna reglugerða innan stofnunarinnar.  

Smásölufyrirtæki keppast við að halda vörum sínum á samkeppnishæfu verði við 

stórmarkaði ásamt því að markaðssetja vörur sínar. Til að ná eins lágu verði og hægt er  verða 

smásölurnar að beita kænsku í viðskiptum sínum við bændur ásamt því að vinna traust 

neytenda með heiðarleika og gegnsæi í viðskiptum. Gæði vöru og þjónustu í 

smásöluverslunum verður að vera í forgangi svo neytendur sætti sig við að borga hærra verð 

fyrir þá vöru sem boðið er uppá. Smásölur á borð við frönsku verslunina ÉcoMiam, sem 

fjallað var um í ritgerðinni,  reyna því að mæta óskum neytenda og reyna eftir bestu getu að 

uppfylla þær með því að hlusta á athugasemdir viðskiptavina sinna. Einnig bjóða þau upp á 

hnitmiðaðra vöruúrval, námskeið og annars konar þjónustu sem endurspeglar metnað þeirra á 

eflingu samfélagsins sem þau starfa innan.  

Meðvitund neytenda gagnvart umheiminum eykst stöðugt og gera þeir sömu kröfur 

gagnvart vörum og fyrirtækjum sem verslað er við. Með almennt heilbrigðari lífsstíl eru 

neytendur farnir að íhuga betur hvað þeir setja ofan í sig og hvaðan varan kemur. Neytendur 

vilja að framleiðendur hafi sömu gildi að leiðarljósi og neytendurnir sjálfir.  

Áður en ég hófst handa við að skrifa þessa ritgerð áttaði ég mig ekki á hversu stóran 

part upplýsingar spila í ákvörðunartöku neytenda þegar verslað er vöru. Tilkoma 

snallsímanna hefur auðveldað samskipti milli neytenda og söluaðila og krefst það betri umsjá 

upplýsinga hjá söluaðilum og vilja söluaðila að uppfylla óskir neytenda. Aukið 

upplýsingaflæði með tilkomu internetsins hefur bæði auðveldað aðgengi að upplýsingum og 

að auki hefur magn upplýsingana flækt fyrir neytendum við að skera úr um hvort þær séu 

byggðar á traustverðugum heimildum eða ekki.  

Smásöluverslanir eins og Écomíam sem ákveðið hafa að staðla umbúðir og sýna þær í 

sem tærustu ljósi og með því auðvelda neytendum að nálgast upplýsingar sem þeir sækjast 

eftir. Ekki má gleyma því hvernig við upplifum vörur, allt frá litum, orðavali og grafík 

pakkinganna. Pakkingar eða umbúðir skipta miklu máli þegar neytendur skera úr um hvort 

þeir ætli að versla vöruna. Ímynd vörunnar þarf að endurspegla neytendann og fyrirtækið þarf 

að koma til móts við óskir hans. Gera þarf grein fyrir hverskonar sýn neytandinn hefur á 

vöruna og hvernig hægt se að breyta henni ef þörf er á og þá með hvaða hætti. 
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Neytendur og söluaðilar/framleiðendur eiga í stöðugum samskiptum við hvorn annan 

hvort sem það er í gegnum kauphegðun eða þar sem koma athugasemdum sínum á framfæri í 

gegnum samfélagsmiðla eða bréfum. Þetta nána samspil beggja aðila hvetur til heiðarlegra 

starfshátta og upplýsingaflæðis svo samstarfið geti vaxið og dafnað. Traust spilar stórt 

hlutverk í þessu ferli og auðveldar báðum aðilum að ná fram þeim eiginleikum vörunnar sem 

neytendur óska eftir og söluaðilar njóta hags af. Sem hönnuður væri lítil not fyrir mig ef allar 

umbúðir væru staðlaðar og reglusettar svo neytendur myndu velja vöru einungis út frá 

innihaldi og framleiðsluferli. Miklu frekar myndi ég kjósa reglugerðir þar sem upplýsingarnar 

væru betur reglusettar og strangari ritskoðun á þeim upplýsingum sem fram koma á 

umbúðum. Landbúnaðarvörur á Íslandi geta tekið margt til sín frá starfsháttum ÉcoMiam og 

þá sérstaklega vilja þeirra til að koma heiðarlega fram við neytendur og áhuga þeirra til að 

efla samfélagið sem þeir starfa innan.  
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Viðauki 
Reglugerð um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda. 
 
1. gr. 
Innleiðing. 
 
Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í XII. kafla, II. viðauka, skulu öðlast gildi 
með breytingum og viðbótum sem leiðir af II. viðauka, bókun 1 við samn-inginn og öðrum ákvæðum hans. Á 
grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndar-innar nr. 214/2014, frá 1. nóvember 2014, öðlast eftirfarandi 
ESB-gerð gildi hér á landi: 
 
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1169/2011 frá 25. október 2011 um miðlun upplýsinga um 
matvæli til neytenda, um breytingu á reglugerðum Evrópu-þingsins og ráðsins (EB) nr. 1924/2006 og (EB) nr. 
1925/2006 og um niður-fell-ingu á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 87/250/EBE, tilskipun ráðsins 
90/496/EBE, tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/10/EB, tilskipun Evrópu-þings-ins og ráðsins 
2000/13/EB, tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 2002/67/EB og 2008/5/EB og reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 608/2004. 
 
2. gr. 
Fylgiskjöl. 
 
Ofangreind reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins skv. 1. gr. er birt sem fylgiskjal við reglu-gerð þessa. 
 
3. gr. 
Tungumál. 
 
Upplýsingar um matvæli skulu vera á íslensku, ensku eða Norðurlandamáli, öðru en finnsku. Heimilt er að 
upplýsingar séu gefnar á fleiri en einu tungumáli. 
Þrátt fyrir 1. mgr. er skylt að nota íslensku við merkingar viðbótarupplýsinga á drykkjar-vörur sem innihalda 
mikið af koffíni eða matvæli með viðbættu koffíni, sbr. 4. tl. í III. viðauka reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (ESB) nr. 1169/2011. 
 
4. gr. 
Nettómagn. 
 
Nettómagn matvæla, skv. 23. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1169/2011, skal vera sem hér 
segir: 

 a) Nákvæmt magn: Hver eining af vöru er mæld og síðan merkt og verðlögð eftir magni. Krafa um nákvæmni fer  
eftir kröfum, sem gerðar eru til löggiltra mælitækja til slíkra nota. 

 b) Meðalmagn: Ef framleiðslulotum er pakkað eftir meðalmagni skal fara eftir ákvæðum reglugerðar  
nr. 437/2009 um e-merktar forpakkningar, að því er varðar heimilað neikvætt frávik. 

 c) Lágmarksmagn: Tilgreina skal sérstaklega að um lágmarksmagn sé að ræða með merkingunni "a.m.k."  
eða "minnst" á undan nettómagni á hinni forpökkuðu vöru. 

 
 
5. gr. 
Geymsluskilyrði. 
 
Geymsluskilyrði kæli- og frystivara og merkingar þeirra skulu vera með eftirfarandi hætti: 
 
Kælivörur skal geyma við +4°C hitastig eða kaldara og merkja “KÆLIVARA.” Ef hitastig er skilgreint skal það 
vera 0-4°C (t.d. “Kælivara, 0-4°C). 
Frystivörur skal geyma við -18°C hitastig eða kaldara og merkja “FRYSTIVARA, -18°C). 
Heimilt er að merkja önnur geymsluskilyrði. 
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6. gr. 
Matvæli sem ekki eru forpökkuð. 
 
Þegar matvæli eru seld án þess að vera forpökkuð, skal seljandi vörunnar geta veitt kaupanda upplýsingar um 
þau atriði sem eru tilgreind í a-b-liðum og d-k-liðum 1. tölul. 9. gr. og 10. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (ESB) nr. 1169/2011. Upplýsingar sem tilgreindar eru í c-lið 1. tölul. 9. gr. reglugerðarinnar, sem 
seljanda er skylt að veita við markaðssetningu vörunnar, er heimilt að gefa upp á hvaða hátt sem er þ.m.t. 
munnlega. Ef upplýsingarnar eru gefnar munnlega verður seljandi að gefa það til kynna á sýnilegan hátt að 
starfsfólk veiti nánari upplýsingar s.s. með merkimiða, á matseðli eða á skilti þar sem neytandi velur matvælin. 
 
7. gr. 
Framleiðslulota. 
 
Með framleiðslulotu er átt við samsafn sölueininga matvæla sem eru framleiddar eða þeim pakkað við nánast 
sömu skilyrði. 
Merking framleiðslulotu skal koma fram á umbúðum matvæla eða, ef því verður ekki við komið, á tilheyrandi 
viðskiptaskjölum. Á undan merkingunni skal koma bókstafurinn "L" nema þegar merkingin er skýrt aðgreind 
frá öðrum upplýsingum á umbúðunum. 
Framleiðandi, pökkunaraðili eða dreifingaraðili, ákveður í hverju tilviki framleiðslulotur þeirra vara er um ræðir. 
Einhver þessara rekstraraðila ábyrgist hvernig merkingin er ákveðin og sett á. 
Ekki er skylt að merkja eftirfarandi vörur með framleiðslulotu: 
Landbúnaðarafurðir sem eru fluttar af bújörð og dreift til geymslu-, tilreiðslu- eða pökkunarstöðva, fluttar til 
framleiðslusamtaka eða sóttar til að koma þeim sam-stundis í tilreiðslu eða vinnslu. 
Ís í stökum einingum, þar sem lotumerking kemur fram á ytri umbúðum. 
Matvæli sem eru seld lokaneytanda án neytendaumbúða eða þegar matvælum er pakkað að ósk neytanda á 
sölustað eða þau sett í neytendaumbúðir og seld tafar-laust. 
Umbúðir eða ílát sem eru undir 10 sm² að ytra máli. 
Vörur þar sem dagsetning um lágmarksgeymsluþol, "best fyrir" eða "síðasti notk-unar-dagur", kemur fram, að 
því tilskildu að þessi dagsetning komi skýrt fram á merk-ingu vörunnar og þar tiltekið a.m.k. mánaðardagur og 
mánuður í réttri röð (d.m.). 
 



	 29	

8. gr. 
Uppruni og tegund matvæla. 
 
Á umbúðum eftirfarandi ferskra matjurta skulu vera upplýsingar um upprunaland. 
 
Kartöflur. 
Tómatar. 
Laukur, skalottlaukur, hvítlaukur, blaðlaukur (púrra), vorlaukur, graslaukur og aðrar skyldar matjurtir. 
Blómkál, grænkál, hnúðkál, hvítkál, kínakál, rauðkál, rósakál, spergilkál (broccoli), kínaspergilkál (brassica 
oleracea var alboglabra), salatkál (pak choi, brassica rapa var chinensis), mibuna og mizuna (brassica rapa var 
nipposinica), sinnepskál (must-arður), fóðurmergskál og aðrar skyldar matjurtir. 
Salat, höfuðsalat, batavíasalat, íssalat (icebergsalat), lausblaða íssalat (frillice), blað-salat (rapid, lollo rosso, 
eikarblaðsalat), klettasalat, vorsalat (lambasalat), hrokkin-blaðs-salat, endívusalat, síkoría (cichorium spp.). 
Gulrófur, gulrætur, hreðkur, næpur, rauðrófur, sellerírót, hafursrót, radísur og aðrar rætur ætlaðar til matar. 
Gúrkur, reitagúrkur. 
Belgávextir, með eða án hýðis. 
Spergill. 
Eggaldinjurtir. 
Selja (stilksellerí), önnur en seljurót. 
Sveppir og tröfflur. 
Aldin Capsicumættarinnar eða Pimentaættarinnar: Paprikur (grænar og litaðar) og eldpipar, og aðrar tegundir af 
ættkvíslunum ætlaðar til matar. 
Spínat, Nýja-Sjálandsspínat, hrímblaðka (garðaspínat), blaðbeðja, garðsúra, skraut-súra, silfurblaðka, 
spínatblaðka, rauðbeða. 
Steinselja, dill, garðablóðberg, basilika, órigan, íssópur, majoram, rósmarín, kórí-ander, fennill, mynta, salvía. 
Sykurmaís. 
Kúrbítur (courgettes). 
Ólífur. 
Jarðartískokka (ætiþistill). 
Jarðarber. 
Rabarbari. 
Á kartöfluumbúðum skal tegundarheiti koma skýrt fram. Þegar kartöflur eru seldar í lausri vigt skal upplýsa 
með áberandi hætti hvaða tegund er um að ræða. 
Vörutegundir úr ferskum matjurtum þar sem matjurtum er blandað saman og/eða þær skornar niður skulu 
merktar á umbúðum með upplýsingum um upprunaland. Þegar um er að ræða vörutegund þar sem ferskar 
matjurtir hafa uppruna í fleiri en einu landi skal tilgreina nafn hverrar matjurtar og upprunaland hennar á 
umbúðum. Þó er ekki þörf að merkja umbúðir ferskra matjurta með upplýsingum um upprunaland þegar 
framleiðandi dreifir framleiðslu sinni milliliðalaust til neytanda. 
Þegar ferskum matjurtum er dreift án umbúða eða pakkað af seljanda á sölustað skal seljandi vörunnar veita 
kaupanda upplýsingar um upprunaland vörunnar með sýnilegum hætti, þar sem varan liggur frammi. 
 
9. gr. 
Yfirlýsing vegna D-vítamíns. 
 
Þegar yfirlýsing er gefin um D-vítamín er auk framsetningarsniðsins sem um getur í 2. og 3. mgr. 32. gr. 
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1169/2011 heimilt að tilgreina á sama sjónsviði og 
næringaryfirlýsingin er, að ráðlagður dagskammtur af D-vítamíni fyrir fullorðna er 15 µg samkvæmt embætti 
landlæknis, ásamt því að tilgreina hvað uppgefið magn í næringaryfirlýsingu er sem hundraðshluti af honum. 
 
10. gr. 
Lágmarksgeymsluþol. 
 
Þegar matvæli eru komin fram yfir tilgreinda dagsetningu lágmarksgeymsluþols skal seljandi aðgreina þau 
matvæli með skýrum hætti frá matvælum, sem ekki eru komin fram yfir dagsetningu lágmarksgeymsluþols. 
Seljandi ber ábyrgð á því að matvæli, sem seld eru þegar þau eru komin fram yfir dag-setningu 
lágmarksgeymsluþols, séu neysluhæf. 
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11. gr. 
Eftirlit. 
 
Matvælastofnun og heilbrigðisnefndir sveitarfélaga undir yfirumsjón Matvælastofnunar fara með eftirlit með því 
að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt í samræmi við 6. og 22. gr. laga nr. 93/1995. 
Matvælastofnun er heimilt að annast rannsóknir vegna opinbers eftirlits varðandi sam-setn-ingu matvæla með 
tilliti til merkingar, auglýsingar og kynningar þeirra. 
 
12. gr. 
Þvingunarúrræði og viðurlög. 
 
Um brot gegn reglugerð þessari fer samkvæmt 30. gr., 30. gr. a - 30. gr. e og 31. gr. laga nr. 93/1995 um 
matvæli. 
 
13. gr. 
Lagastoð. 
 
Reglugerð þessi er sett með stoð í 15. og 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum. 
 
14. gr. 
Gildistaka og brottfall. 
 
Reglugerðin öðlast þegar gildi, að undanteknum l-lið 1. mgr. 9. gr. reglugerðar Evrópu-þingsins og ráðsins 
(ESB) nr. 1169/2011 sem gildir frá 13. desember 2016 og B-hluta VI. viðauka, sem gildir frá 1. janúar 2014. 
Jafnframt falla úr gildi reglugerðir nr. 503/2005 um merkingu matvæla, með síðari breytingum, nr. 410/2009 um 
merkingu nær-ingar-gildis matvæla, með síðari breytingum, nr. 681/2005 um gildistöku tiltekinnar gerðar 
Evrópu-sambandsins um merkingu matvæla og innihaldsefna matvæla með við-bættum jurta-sterólum, 
jurtasterólestrum, jurtastanólum og/eða jurtastanólestrum og nr. 884/2003 um merk-ingu matvæla sem innihalda 
kínín og matvæla sem innihalda koffín. 
Ákvæði til bráðabirgða. 
Matvæli sem sett eru á markað eða merkt fyrir 13. maí 2015 og eru merkt í samræmi við þær reglugerðir, sem 
falla úr gildi skv. 14. gr., og uppfylla ekki kröfur þessarar reglugerðar má setja á markað á meðan birgðir endast. 
Matvæli, sem sett eru á markað eða merkt fyrir 13. desember 2016 og uppfylla ekki kröfur l-liðar 1. mgr. 9. gr. 
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1169/2011, má setja á markað á meðan birgðir endast. 

 
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 12. desember 2014. 

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, 
Ólafur Friðriksson. 

 

 


