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Útskriftarverkefnið mitt er hönnun á auðkenni og umbúðum fyrir kaffi sem er ræktað hér á Íslandi. 
Ég hannaði einnig vefsíðu með fræðsluefni um íslenska kaffið og almennt um ræktun á Íslandi. 

Um hugmyndina
Ég hef unnið á kaffihúsi í mörg ár og með tímanum öðlast mikinn áhuga á bragðgóðu kaffi og öllu 
öðru sem snertir kaffi. Þegar ég rakst á grein um kaffiræktun á Íslandi þá vaknaði áhugi hjá mér og 
ég vildi vita meira. Ég hafði aldrei áður heyrt um slíka ræktun hér á landi og vissi hreinlega ekki að 
það væru möguleikar fyrir því á okkar kalda landi. Ég kom mér í samband við Guðríði Helgadóttur, 
forstöðukonu í Landbúnaðarháskóla Íslands og hún fræddi mig meira um efnið.

Texti um hugmyndavinnuna

Kaffirækt á Íslandi – Gróðurhúsið á Reykjum í Ölfusi
Gróðurhúsið á Reykjum í Ölfusi, sem rekið er af Garðyrkjuskólanum á Reykjum, inniheldur  hita-
kærar hitabeltisplöntur. Á árum áður vissu garðyrkjubændur hér á landi ekki hvaða tegundir myndu 
henta best sem framleiðsluvörur í gróðurhúsum og því var prófað að rækta alls kyns tegundir eins og 
banana, kaffi og appelsínur. Tíminn og uppskeran leiddu í ljós að sumar tegundirnar gætu ekki keppt 
við innfluttar vörur líkt og kaffiplantan gat ekki keppt við innflutt kaffi. Við eðlilegar aðstæður er 
aðeins ein uppskera á ári hjá kaffiplöntunni og því þótti kaffiræktun á þessum tíma óáreiðanleg, bæði 
tíma- og plássfrek. Við skort á lýsingu í gróðurhúsum hófu bændur að einblína á afkastameiri og 
nauðsynlegri vörur fyrir Íslendinga og enduðu því margar hitabeltisplöntur í gróðurhúsi Garðyrkju- 
skólans. Þannig má segja að af sögulegum ástæðum hafi gróðurhúsið setið uppi með plönturnar sem 
hafa verið ræktaðar í Hveragerði síðastliðin sextíu ár.  



Í gróðurhúsinu á Reykjum eru fimm kaffirunnar sem gefa af sér góð aldin en sá elsti er frá árinu 
1955. Sérstaða íslenska kaffisins er sú að það er ræktað hér á Íslandi við íslenskar aðstæður. Það er 
ekki ólíkt öðru kaffi en að mati kaffimeistara hér á landi bragðast það líkt og kaffi frá Venesúela. 
Einnig er stærð baunanna og áferð þeirra svipuð. Kaffið er ekki beiskt á bragðið heldur fremur mjúkt 
og með meðalfyllingu.

Guðríður Helgadóttir garðyrkjufræðingur í Garðyrkjuskólanum á Reykjum segir ljóst að sérfram-
leiðsla sem þessi sé alltaf dýrari enda plássfrek. Aðrir hlutir vegi þó þar á móti. Gróðurhúsið er 
með sína eigin hitaveitu sem þau þurfa ekki að greiða fyrir. Rafmagnið er þó dýrt sem hefur áhrif á  
fjölda afurða sem eru ræktaðir í gróðurhúsinu. „Við gætum verið að rækta miklu fleiri tegundir en 
við gerum núna,“ segir Guðríður, enda nánast hægt að rækta hvað sem er í gróðurhúsum. Spurningin 
er þó alltaf sú hvað ræktunin mun kosta og hvort hún sé samkeppnishæf samanborin við þær vörur 
sem er hægt að fá ódýrari annars staðar.

Guðríður segir fólk almennt sýna íslenska kaffinu mikinn áhuga. Að hennar sögn getur uppskeran 
verið misjöfn en á seinustu árum hafi hún verið frekar góð en Garðyrkjuskólinn á Reykjum, er hugsan- 
lega einn stærsti kaffiframleiðandi landsins. „Þá höfum við boðið fólki að kaupa kaffið af okkur 
og það vekur alltaf upp mikla lukku enda kaffið fljótt að seljast upp. Miðað við magn kaffidrykkju 
Íslendinga mætti ætla að hér væru kaffiakrar á hverjum bæ en í raun er kaffiræktun lítil sem engin 
hérlendis,“ segir Guðríður. 

Hún segir mikla möguleika á kaffiframleiðslu hér á landi og er viss um að með vaxandi ferðamanna- 
iðnaði gæti einhver ræktað íslenskt kaffi til neyslu. „Ég held að það sé sniðugt fyrir þann sem  
ætlar út í slíka framleiðslu að hugsa konseptið „úr moldinni í bollann”. Gróðurhús fyrir kaffið með 
kaffihúsi á staðnum. Staðsett á smekklegum stað þar sem  viðskiptavinurinn getur komið og séð 
kaffiplönturnar og veit að þetta er „authentic“. Í allri svona framleiðslu er svo frábært að geta sýnt 
fólki sem er oft komið algjörlega úr tengslum við náttúruna hvaðan hlutirnir koma. Bóndinn týnir 
kaffibaunirnar, svo eru þær skrældar og látnar gerjast, settar í ofninn, ristaðar og síðan malaðar. Fólk 
er meðvitaðara að það er að kaupa dýrt kaffi – þetta er meira upplifun heldur en eitthvað annað“.



Ræktun á Íslandi
Jarðhitinn skiptir öllu máli í ræktun hér á landi og án hans væru ekki miklir möguleikar í 
gróðurhúsaræktun. Íslenskir garðyrkjubændur eru lánsamir að hafa aðgang að jarðhitanum sem  
hitar upp gróðurhúsin en í samanburði við nágrannalönd okkar er upphitunarkostnaður hjá garðyrkju- 
bændum langmestur. Við erum ein fárra þjóða sem fær ferskt vatn úr jörðu án þess að þurfa að  
endurvinna það. Á Íslandi höfum við græna raforku – annað hvort úr jarðhitavirkjunum eða úr vatns- 
aflsvirkjunum. Það er endurnýjanleg orka sem nýtist meðal annars til þess að lýsa upp gróðurhúsin. 
Koltvísýringur sem úðaður er á plönturnar svo þær ljóstillífi er einnig innlend auðlind. Að sögn 
Guðríðar er eiginlega fáranlegt að nýta ekki þessar auðlindir á sem grænastan hátt. Og hvað er 
grænna en að nýta þær í matvælaframleiðslu? 

Þrátt fyrir að hér sé nægur jarðhiti er ekki hægt að horfa framhjá þeirri staðreynd að hér á landi ríkir 
mikið myrkur stóran hluta ársins. Þar sem plöntur þurfa á sólarljósi að halda til þess að geta þrifist 
og dafnað eru notaðir gulir lampar sem líkja eftir litrófi sólarinnar og gefa meiri afköst við ljósttil- 
lífun. Slíkri rafmagnslýsingu fylgir mikill kostnaður fyrir garðyrkjubændur, sem gerir afurðirnar 
dýrari en þær sem ræktaðar eru undir hefðbundnum skilyrðum. 

Af þessum ástæðum hafa innlendir framleiðendur ákveðið að keppa ekki í verðlagningu við inn- 
fluttar vörur heldur í gæðum. „Þegar þú kaupir tómata frá íslenskum garðyrkjubónda þá geturðu 
verið 100% viss um að það hafi aldrei verið úðuð eiturefni yfir tómatinn sjálfan“. Íslenskir garðyrkju- 
bændur nota lífrænar varnir í stað eiturefna. Svo sem pöddur sem lifa á þeim pöddum sem ráðast 
á plönturnar og grænmetið þannig að inni í gróðurhúsunum myndast ákveðin hringrás. Munurinn 
á íslensku grænmeti og erlendu er sá að það erlenda er jafnvel úðað með 25-30 mismunandi 
meindýravörnum en íslenskt grænmeti þarf varla að skola. Á Íslandi lifa ekki mörg af þessum 
meindýrum þannig að hér á landi þarf að glíma við mun færri vandamál heldur en annars staðar. 
Því hafa íslenskir garðyrkjubændur ákveðið forskot hvað gæði varðar.



Vaxandi áhugi á fjölbreyttari ræktun er hjá garðyrkjubændum á Íslandi. En viðhorf fólks gagnvart 
vörum sem það kaupir og neytir er einnig að breytast. Fólk er meðvitaðara um vörurnar sem það 
kaupir og hver uppruni þeirra sé. Neytendur eru einnig tilbúnari að borga meira fyrir gæði og 
almennt meðvitaðri um umhverfisáhrif framleiðslu. „Þetta er að breytast rosalega mikið,“ segir 
Guðríður. „Við erum mjög ánægð með það í garðyrkjunni því við erum búin að vera vanda okkur 
svo mikið í ræktuninni hérna á Íslandi. Við lágmörkum til dæmis notkun á öllum eiturefnum og 
núna er þetta eitthvern vegin fyrst að komast í gegn. Fólk er að fatta að kannski er eitthvað vit í 
þessu. En maður finnur að ungt fólk er meira að kveikja á þessu heldur en elda fólkið“. Fólk er 
upplýstara í dag hvað varðar fjöldaframleiðslu og einnig meðvitaðara um allan þann umhverfis-
sóðaskap sem við höfum stundað síðustu ár. Fólk er farið að velta því fyrir sér hvað við getum gert 
til þess að draga úr mengun og neikvæðum umhverfisáhrifum og það að rækta sinn eigin mat er ein 
leið til þess að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif. 

Garðyrkjubændur hafa lengi óskað eftir meiri skilningi og stuðningi frá stjórnvöldum og vilja geta 
greitt það sama fyrir rafmagnið og álverin. Garðyrkjubændur borga mun hærra verð fyrir rafmagnið 
en stóriðjan og það þykir þeim óréttlátt. Bæði er stóriðjan mengandi og umhverfisspillandi annað 
en garðyrkjan Lægri rafmagnskostnaður garðyrkjubænda myndi líklegast ýta undir fjölbreyttari 
ræktun. „Það er svo margt sem við gætum ræktað hérlendis og boðið Íslendingum upp á ef 
rafmagnið væri ódýrara, verðið gæti einnig orðið sambærilegra innfluttum vörum”.



Hönnunarferli
Ekki margir vita að möguleiki er á því að rækta kaffi hér á okkar kalda landi. Ég ákvað að búa til 
auðkenni (e. brand) fyrir kaffið og gera umbúðir utan um það til þess að vekja athygli á því að þetta 
sé virkilega vara sem hægt er að framleiða frá grunni hér á landi og að það eru möguleikar á mun 
fjölbreyttari íslenskri ræktun. Ég vildi vekja athygli á þeim kostum sem fylgja íslenskri ræktun og 
ákvað því einnig að gera heimasíðu með myndum og texta.  Þar er hægt að fræðast meira um kaffið 
og almennt um íslenska ræktun. 

Jarðhitinn spilar stórt hlutverk í ræktun kaffisins og allri ræktun hér á landi. Án hans væru ekki 
miklir möguleikar á ræktun hér á landi og því ákvað ég að nýta mér hann mikið í innblástur fyrir 
útlitið.

Mér fannst mikilvægt og einnig viðeigandi að velja íslenskt orð fyrir nafnið á kaffinu. Nafnið Ylur 
þótti mér passa vel við vöruna þar sem merking orðsins er hiti eða hlýja. Kaffi bæði yljar fólki og 
þarfnast ylsins úr jörðinni svo hægt sé að rækta það. Með nafni kaffisins hannaði ég einnig nafn 
fyrir fyrirtæki kaffisins en fyrirtækið fær nafn sitt út frá gróðurhúsinu í Hveragerði þar sem kaffið er 
ræktað. Þannig að ef fyrirtækið ákveður til dæmis að gera aðra tegund af kaffi, með öðru nafni, þá 
myndi nafn fyrirtækisins þó standa hið sama. Táknið (e.icon) í merki fyrirtækisins sameinar einnig 
þessa tvo hluti sem ég nefndi hér fyrir ofan, hitann sem stígur upp og baunina sem kaffið er gert úr.  

Ég ákvað að nota letrið Noe Display í fyrirsagnartexta sem er hannað af letursmiðjunni, Schick 
Toikka, frá Berlín. Mér fannst letrið vera fallegt og einstakt. Mér fannst smáatriði letursins falleg 
þar sem hvassar línur fá að njóta sín og miklar andstæður milli þykkra og þynnra lína gerðu letrið 
einstakt á sinn hátt. Í meginmál notaði ég letrið Greta Text, sem hannað er af Peter Bil’ak. Mér 
fannst letrið einstaklega fallegt í texta, bæði stórum sem og litlum. Letrið er mjög skýrt textaletur 
en á sama tíma er það einnig öðruvísi og skemmtilegt. Mér fannst letrin einnig passa vel saman með 
sína einstöku eiginleika. 



Ég ákvað að velja einn lit til notkunar með svörtum og hvítum. Ég vildi velja lit sem væri einnig 
hægt að finna úti í íslenskri nátturu en væri þó ekki algengur jarðlitur. Litur sem er mjög einstakur 
í náttúrunni og sker sig úr meðal annarra jarðlita. Gulur litur brennisteins er almennur litur á jarð- 
hitasvæðum á Íslandi og einnig á því svæði þar sem kaffið er ræktað. 

C= 0 M= 22 Y= 92 K= 0



Munstrið, sem ég nota bæði í kaffiumbúðunum og á heimasíðunni, bjó ég til út frá myndum af 
jarðlögunum sem myndast í jarðveginum á jarðhitasvæðum. 

Þegar ég byrjaði að vinna í útliti umbúðanna þá fór ég að hanna þær á allt annan hátt  
en þær enduðu á því að vera. Í byrjun voru umbúðirnar frekar óhefðbundnar, dýrar og öðruvísi  
kaffiumbúðir og ég áttaði mig á því að þær væru ekki að endurspegla kaffið og framleiðslu þess á 
nokkurn hátt. Umbúðirnar hefðu kostað mikið í framleiðslu og þar sem framleiðsla kaffisins er lítil, 
persónuleg og beint frá bónda vildi ég að pakkningarnar myndu endurspegla það frekar en að þær 
myndu líta út fyrir að vera fjöldaframleidd vara. Ég vildi að neytandinn myndi upplifa það að hver 
vara væri meðhöndluð og unnin á persónulegan hátt. Ég vildi að pakkningarnar gætu endurspeglað 
orð Guðríðar, þar sem hún talar um að sá sem ætlar í slíka framleiðslu ætti að hugsa konseptið 
„úr moldinni í bollann” og sýna að varan sé „authentic“.  

Ég fór því aftur út í það að nota  hefðbundna kaffipoka þar sem límmiði límdur á pokana myndi 
hafa upplýsingar um hvert og eitt innihald. Stimpillinn á pakkningunum, með merki fyrirtækisins, 
er stimplaður á hvern poka. Hver poki er gataður af framleiðanda með þeim upplýsingum sem 
endurspegla innihaldið og einnig er dagsetning brennslu og uppskeru handskrifuð á pokana. Með 
þessum upplýsingum á fólk að fá tilfinningu fyrir því að hver vara er einstök og að hver uppskera 
hefur sína eiginleika. 



Með hverjum kaffipoka fylgir miði sem hengdur er á kaffiumbúðirnar. Á einni hliðinni má sjá  
munstrið með logoinu og á hinni hliðinni er stuttur texti um kaffið svo neytandinn fái meiri  
upplýsingar og einnig meiri tilfinningu fyrir uppruna kaffisins. Á miðanum fylgir einnig slóðin á  



heimasíðuna. Þar sem það eru ekki margir sem vita hvernig sérframleiðsla eins og kaffi fer fram, 
á landi eins og Íslandi, langaði mig að fræða fólk meira um íslenska kaffið, um gróðurhúsið á  
Reykjum, þar sem kaffið er ræktað meðal annarra hitabeltisplantna og einnig hvernig íslensk ræktun 
fer fram. Á heimasíðunni má einnig finna ljósmyndir sem ég tók frá svæðinu og lagði ég mikið upp 
úr því að myndefnið væri gott. Á hverri síðu má einnig sjá video undir hverri fyrirsögn, sem sýnir  
hreyfingu og gefur lesandanum betri tilfinningu fyrir viðfangsefninu á hverri síðu. Við uppsetningu 
heimasíðunnar fékk ég hjálp frá vefhönnuði sem setti hana upp eftir minni hönnun og ákvörðunum. 

Á forsíðunni er nafn kaffisins. Ef smellt er á takkann í hægra horninu koma upp valmöguleikar 
um þrjú viðfangsefnin sem finna má á heimasíðunni. Bæði er hægt að lesa þau á íslensku og  
ensku. Logoið í vinstra horninu er takki sem vísar lesanda aftu á forsíðuna. 

Ég ákvað að gera tvær skýringamyndir á heimasíðunni til þess að brjóta upp á textann. Á síðunni 
um Íslenskt kaffi má sjá einfalda skýringarmynd af kaffiferlinu eftir að ég hef útskýrt það ítarlegra 
með texta. Ef bendillinn er færður yfir myndina þá birtast einnig skýringar við 
myndirnar á íslensku og ensku. 

Einnig gerði ég skýringamynd fyrir Ræktun á Íslandi þar sem ég útskýri hringrásina sem á sér 
stað í gróðurhúsum á Íslandi.

Bæði er hægt að færa sig um síðu með því að ýta á takkann uppi í hægra horninu en einnig neðst 
á hverri síðu.  





Lokaorð
Verkefnið hefur opnað augu mín fyrir íslenskri ræktun og þeim auðlindum sem við höfum aðgang 
að og getum nýtt í matarframleiðslu hér á landi. Með því að vekja athygli á sérframleiðslu, líkt 
og kaffið er, vona ég að það sýni að möguleikarnir fyrir fjölbreyttari ræktun hér eru meiri. Einnig 
vona ég að verkefnið opni augu fólks og að Íslendingar átti sig á öllum þeim kostum sem fylgja 
innlendri ræktun og þeim ókostum sem felast í miklum innflutningi til landsins.  
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