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Ágrip 

Eftirfarandi greinargerð er um meistaraverkefni mitt í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla 

Íslands. Hún fjallar annars vegar um matarhátíðir almennt og Skagafjörð út frá matarmenningu og 

matvælaframleiðslu. Hins vegar fjallar greinagerðin um miðlunarhluta verkefnisins sem felur í sér 

undirbúning, gerð og vinnslu vefsíðunnar Matarhátíð í Skagafirði ásamt fimm stuttum 

uppskriftamyndböndum. Upphaflega átti matarhátíðin að vera haldin með hefbundnu sniði en í 

ljósi aðstæðna vegna Covid-19 faraldursins var ákveðið að hafa hátíðina alfarið á vefnum. Markmið 

verkefnisins er að kanna hvernig megi nota matarhátíðir og upplifanir til að efla matartengda 

ferðaþjónustu ásamt því að varpa ljósi á matvælahéraðið Skagafjörð í gegnum stafræna matarhátíð.  

  



 

 

 

Abstract 

This final M.A. project in culture and media studies is in two parts, a thesis and a media project. In 

the thesis definitions, concepts and theories of food festivals will be discussed and then transferred 

to Skagafjörður, a small region in the northwestern part of Iceland. Skagafjörður will be examined 

as a food production, food culture and food tourism region. The media part of the project is divided 

into several parts that include preparation and processing of the website Matarhátíð í Skagafirði 

(Food festival in Skagafjörður) as well as five short recipe videos. At the start of the project, the 

festival was intended to be an event where small businessess would offer tastes for guests but 

because of the Covid-19 pandemic it took place online. The goal of this projcet is to examine how 

food festivals and other food experiences can be used to promote tourism in the area and how the 

online food festival, Matarhátíð í Skagafirði, can promote Skagafjörður as a food region.  
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Inngangur 

Vinsældir matarhátíða hafa vaxið á undanförnum árum og leika nú stórt hlutverk sem aðdráttarafl 

áfangastaða. Matarhátíðir eru félags- og menningarleg upplifun þar sem samfélagið sameinast í 

tímabundnum hátíðarhöldum með það að leiðarljósi að vekja athygli á staðbundnum matvælum 

(Getz, 1997). Óhætt er að segja að matvælaframleiðsla sé mikilvæg fyrir efnahag einstakra staða 

og hafa matarhátíðir jafnframt áhrif á kauphegðun neytenda (Bruwer, 2002). Hátíðir geta styrkt 

sjálfsmynd dreifbýlla svæða og algengt er að samfélagið beri stolt yfir þeim matvælum sem eru 

framleidd í héraðinu (Anil, 2012).  

 

Skagafjörður er sveitarfélag sem stendur fyrir mikilli matarmenningu og þar er mikil gróska í 

matvælaframleiðslu og matarviðburðum. Kaupfélag Skagfirðinga er hornsteinn í framleiðslu 

héraðsins en það heldur úti sláturhúsi og kjötvinnslustöð, mjólkursamlagi, útgerð og fiskvinnslu 

(Stefán Gestsson, Stefán Guðmundsson og Þórólfur Gíslason, 2009). Árlegir matarviðburðir á borð 

við Hrossablót, Bjórhátíð, Bændadaga í Skagfirðingabúð og Lummudaga hafa sett svip sinn á 

menningu samfélagsins (Matarkistan Skagafjörður, e.d.). Matvælaframleiðsla og matarmenning 

eru hluti af sjálfsmynd Skagfirðinga (Heiðdís Magnúsdóttir, 2012).  

 

Ýmsar áskoranir hafa verið í ferðaþjónustu þar sem ferðamenn líta frekar á Skagafjörð sem 

áningarstað frekar en áfangastað. Skagafjörður hefur tækifæri til að styrkja ímynd sína sem 

spennandi áfangastað í matartengdri ferðaþjónustu en slíkt mætti gera með auknu kynningarstarfi 

á gróskumikilli matvælaframleiðslu og matarmenningu (Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi 

vestra, 2019). 

 

Hægt er að nota vefsíður og myndbönd til að efla markaðsstöðu Skagafjarðar. Vefsíður er sá miðill 

sem flestir Íslendingar nota, eða um 95% allra landsmanna (Hagstofa Íslands, 2014). Vefurinn er í 

stöðugri þróun og þarf að geta mætt kröfum neytenda á augabragði. Menningarmiðlun af ýmsu tagi 

hefur verið áberandi á vefsíðum, til dæmis uppskriftamyndböndum og með kvikmyndahátíðum 

sem eru alfarið á vefnum (Watson, 2013). Til eru vefumsjónarkerfi sem gera fólki kleift að setja 

upp vefsíður og myndbönd á einfaldan hátt. Með samfélagsmiðlum hafa myndbönd orðið eitt helsta 

tækið í markaðssetningu nútímans (Cox, 2019).  
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Markmið þessa verkefnis er að kanna hvernig megi nota matarhátíðir og upplifanir til að efla 

matartengda ferðaþjónustu ásamt því að varpa ljósi á matvælahéraðið Skagafjörð í gegnum 

stafræna matarhátíð. Leitast verður við að svara við eftirfarandi spurningunum: 

 

1. Hvernig geta matarhátíðir stuðlað að því að efla samfélög og atvinnulíf?  

2. Hvaða skilyrði þarf viðkomandi samfélag að uppfylla til þess að vera heppilegur 

vettvangur fyrir slíka starfsemi?  

3. Hvernig má vekja athygli á staðbundnum matvælum í gegnum stafræna 

miðlun?  

 

Til að svara spurningunum er verkefninu skipt í þrjá kafla. Til að byrja með verða matarhátíðir 

skoðaðar í fræðilegu samhengi þar sem helstu hugtökum eru gerð skil ásamt því að skoða 

mismunandi upplifanir og áhrif. Þar á eftir verður Skagafjörður skoðaður út frá matarmenningu og 

matvælaframleiðslu. Að lokum verður fjallað um miðlunarleiðina, vefsíðu- og myndbandagerð 

ásamt framvindu vefsíðunnar Matarhátíð í Skagafirði. Miðlunarleið verkefnisins er stafræn 

matarhátíð sem fer fram á vefsíðunni www.matarhatid.com. Þar verða skagfirsk hráefni kynnt með 

stuttum uppskriftamyndböndum sem endurspegla skagfirska matvælaframleiðslu og 

matarmenningu. Einnig verða upplýsingar á vefsíðunni um matvælaframleiðendur og matarhátíðir. 

Hátíðin stendur yfir í fimm daga, frá 11-15. maí og verður ný uppskrift og myndband birt daglega 

á meðan hátíðin stendur yfir.  
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Matarhátíðir 

Víðsvegar í mörgum menningarheimum er hefð fyrir því að fagna uppskeru og hafa matvæli leikið 

stórt hlutverk í hátíðarhöldum (Hall og Sharples, 2008). Skilgreining á matarhátíð er hátíð sem er 

tileinkuð mat, hefur ákveðna dagskrá og stendur yfir í ákveðinn tíma. Samfélagið sameinast í 

opinberum hátíðarhöldum í takmarkaðan tíma og hvetur til staðbundinnar matvælaframleiðslu 

(Bruwer, 2002; Getz, 1997). Staðbundin matvæli eru skilgreind sem matvæli sem eru framleidd á 

ákveðnu landfræðilegu svæði, innihalda hráefni frá svæðinu og bera einkenni þess (Kim, Eves og 

Scarles, 2009).  

 

Á undanförnum árum hafa matarhátíðir víðsvegar vaxið og notið mikilla vinsælda. Þær geta verið 

mismunandi, allt frá litlum matarmörkuðum til stærri árlegra hátíðarhalda sem laða að sér gesti 

víðsvegar að (Spiller, 2012). Í flestum tilfellum bjóða framleiðendur gestum að smakka matvælin 

og versla beint af þeim. Aðrar matarhátíðir bjóða upp á matreiðslunámskeið, fræðslu eða jafnvel 

þekkta kokka til að elda fyrir áhorfendur (Organ, Koenig-Lewis, Palmer og Probert, 2015).  

 

Matarhátíðir eiga það sameiginlegt að samfélagið sameinast í opinberum hátíðarhöldum í 

takmarkaðan tíma (Getz, 1997). Matarhátíðir eru félags- og menningarleg upplifun en einnig 

ákveðin afþreying (Nicholson og Pearce, 2001). Viðburður er eitthvað sem gerist af einhverjum en 

ekki eitthvað sem er nú þegar til staðar. Við upphaf viðburða þarf að spyrja hversvegna er verið að 

halda viðburðinn, fyrir hvern, hvar og hvenær (Getz, 1997). Mikilvægt er að samfélagið sameinist 

sem heild með það að leiðarljósi að tryggja gæði hátíðarinnar, upplifun gesta og ánægju 

hagsmunaaðila. Til þess þarf skilvirkt skipulag og góðan undirbúning en huga þarf að staðsetningu, 

innviðum og fjölbreyttu úrvali þátttakenda (Yuan og Jang, 2008).  
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Matarupplifun 

Ein af grunnþörfum mannsins er að borða en maðurinn uppfyllir ekki aðeins næringarþörf með því 

að borða heldur er það félagsleg athöfn. Viðkomandi finnur lykt, skynjar áferð og sér framreiðslu 

matarins, allt þetta hefur áhrif á upplifunina (Jones, 2007). Gestir á matarhátíðum eru því ekki 

aðeins að bragða á matvælum heldur er þeir að upplifa meira, að borða verður að nokkurs konar 

þriggja þátta upplifun, sem samanstendur af bragði, stað og menningu (Spiller, 2012).  

 

Að neyta matar er tilfinningarík og táknræn upplifun sem hefur menningarlegt gildi byggt á 

þekkingu og reynslu neytendans af ákveðnum matvælum. Þættir eins og bragðskyn, sjálfsmynd, 

þjóðerni og stétt hefur áhrif á hvernig við veljum matinn sem við neytum, hvernig við framreiðum 

hann og hvernig matarhegðunin þróast. Matarminningar leika einnig stórt hlutverk og eru mætvæli 

úr æsku neytandans oft bundin tilfinningalegum gildum. Slíkar minningar geyma oftar en ekki 

mikla sögu forfeðranna og geta kveikt margvíslegar tilfinningar  (Jones, 2007). 

 

Umhverfi neytendans getur haft mikil áhrif á matarupplifunina og er því mikilvægt að viðkomandi 

líði vel í umhverfi sínu (Jones, 2007). Matvæli sem eru keypt á matarhátíðum eru neytt á annan 

hátt heldur en ef sambærileg matvara er keypt í verslun. Vara sem keypt er á slíkum hátíðum verður 

persónulegri, maður veit hver bjó hana til, stundum fylgir einhver saga með matvælunum og oft 

fylgir henni einhver góður andblær sem skilar sér í matseldinni sem og við matarborðið. Með því 

má segja að matarupplifun einstaklinga verður öðruvísi á matarhátíðum heldur en í 

hversdagsleikanum (Spiller, 2012). Rannsókn sem var gerð á matarhátíðum kannaði hvernig 

tilfinningar og samfélagsleg gildi höfðu áhrif á hvernig gestum fannst maturinn bragðast sem þeir 

smökkuðu. Í ljós kom að tilfinningar í garð ákveðinna matvæla breyttust eftir staðsetningunni. 

Pylsa sem var keypt á matarhátíð, beint frá býli, þótti bragðast öðruvísi heldur en fjöldaframleidd 

pylsa, þó svo að pylsurnar innihéldu sömu innihaldsefnin (Jones, 2007).  

 

Að skapa upplifun á matarhátíðum 

Matarhátíðir snúast ekki einungis um viðburðinn sjálfan heldur þarf einnig að leggja ríka áherslu á 

upplifun gesta. Í því samhengi er afar mikilvægt er að skapa viðburðinum fallegt og aðlaðandi 

umhverfi þannig að gestir fái strax við komuna góð hughrif - tilfinningu fyrir því að þeir séu að 

fara að upplifa eitthvað gott og gefandi  (Lee og Beeler, 2007). 
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Hægt er að skipta niður upplifun í fjóra tilfinningalega þætti, þ.e. ást, gleði, undrun og neikvæðar 

tilfinningar (Lee og Beeler, 2007). Upplifun er stór hluti af hátíðum og þurfa skipuleggjendur að 

taka sérstakt tillit til þess. Tryggja þarf að gestir eigi góða stund svo þeir yfirgefi hátíðina með 

jákvæðar minningar af staðnum (Axelsen og Swan, 2010). Það er mikilvægt að ýta undir jákvæðar 

tilfinningar, til dæmis geta hátíðargestir orðið spenntir og undrandi vegna skemmtiatriða á hátíðum 

sem leiðir af sér góða upplifun (Lee og Beeler, 2007).  

 

Samkvæmt rannsókn Axelsen og Swans (2010) er mikilvægt að skipuleggjendur matarhátíða leggi 

áherslu á tvennt. Það fyrra er að skapa nýja upplifun fyrir gesti, eitthvað sem þeir hafa ekki upplifað 

áður. Það getur til dæmis falist í tímasetningu hátíðarinnar, eins og t.d. að skapa dramatískt 

andrúmsloft í skjóli nætur. Einnig geta þemu hjálpað til við að skapa þessa upplifun, sem viðbót 

við matarupplifunina. Hið síðara snýr að umfjölluninni (e. hype) og ljómanum (e. glamour) sem 

hátíðin býr yfir. Þar skiptir markaðsefni og kynning hátíðarinnar miklu máli. Mikilvægt er að 

markaðsefnið nái beint til fólks, skapi löngun til að taka þátt og skapi jafnframt þá ímynd að hátíðin 

hafi sérstöðu sem maður hefur ekki upplifað fyrr. Markaðsefnið getur til dæmis verið sérstök 

boðskort, veggspjöld, umfjöllun í fjölmiðlum og hefbundnar auglýsingar. Einnig er ákveðin 

upplifun fyrir gesti að fá varning sem tengist hátíðinni, til dæmis fatnað, vínglös, dagatöl, póstkort 

og bækur. Að skapa jákvæðar væntingar og góð hughrif skiptir afar miklu máli strax í upphafi 

kynningar. 

 

Matarupplifun og ferðaþjónusta 

Matarferðaþjónusta hefur færst í aukana á undanförum árum og hafa matarhátíðir átt stóran þátt í 

að skapa aðdráttarafl áfangastaða. Matarferðaþjónusta er skilgreind sem upplifun ferðamanns í 

gegnum matarmenningu þjóðar. Þar er matur aðal hvatinn fyrir ferðalaginu. Ferðamennirnir upplifa 

svæðið, menninguna og taka þátt í matartengdum viðburðum (Long, 2004). Ferðamenn sem neyta 

staðbundinna matvæla fá mikilvæga upplifun sem þjónar hlutverki afþreyingar og dýpkar upplifun 

þeirra af áfangastaðnum (Kim, Eves og Scarles, 2009). Til þess að hátíðir vekji lukku meðal  

ferðamanna er mikilvægt að hagsmunaaðilar og heimamenn vinni saman að árangursríkum 

markmiðum. Líklegt er að matarhátíðir dragi að sér athygli fjölmiðla og fær því áfangastaðurinn 

sjálfur meiri umfjöllun en ella (Anil, 2012). Matarhátíðir laða þó ekki einungis ferðamenn að, 

heimamenn eru ekki síður mikilvægir gestir. Matarhátíðir eru krydd í hversdagsleikann og 

mikilvæg menningarleg afþreying fyrir samfélagið í heild sinni (Long, 2004).  
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Matarhátíðir og annað atvinnulíf  

Matur er daglegur hluti af neyslu fólks og hefur því gífurleg efnahagsleg áhrif í för með sér. 

Rannsóknir sýna að matarhátíðir hafa margvísleg efnahagsleg áhrif, bæði á staðnum sem hátíðin er 

haldin á og fyrir matvælaframleiðendur sem taka þátt. Áhrifin eru frábrugðin hefbundnum 

viðskiptaháttum að því leyti að þær eru ekki einungis markaðsetning út á við, fyrir gesti utan 

héraðsins, heldur hafa þær áhrif á neyslu heimamanna og framleiðslu matar innan svæðisins (Hall 

og Sharples, 2008). Því er óhætt að segja að matarhátíðir hafi mikil áhrif á kauphegðun og hollustu 

við framleiðendur (Bruwer, 2002).  

 

Með þátttöku matvælaframleiðenda fá þeir tækifæri til að koma vörum sínum á framfæri með 

auknum sýnileika og viðskiptum í gegnum persónuleg samskipti. Því eru matarhátíðir sérstakt og 

mikilvægt markaðstækifæri fyrir lítil, sjálfstætt starfandi fyrirtæki og ætti að hvetja þau til að taka 

reglulega þátt í matarhátíðum (Getz, 2000).  

 

Víðsvegar hafa ríkisstjórnir gert áætlanir til að efla neytendur í að versla staðbundin mætvæli frekar 

en innflutt sem hafa ferðast langar leiðir frá uppskeru til neyslu. Markmiðið er að draga úr 

kolefnislosun, sporna gegn loftslagsbreytingum og efla staðbundin fyrirtæki (Coley, Howard og 

Winter, 2009). Samkvæmt rannsókn Lee og Arcodia (2011) er mikilvægt að fá stuðning yfirvalda 

til að halda matarhátíðum gangandi og auka fjölda gesta. Það styrkir ímynd staðarins sem 

áfangastað og hvetur til sjálfbærni innan matvælageirans. Víða hefur reynst erfitt að fá 

fjárhagslegan stuðning til matarhátíða. Ástæðan er talin vera vegna þess að matarhátíðir eru yfirleitt 

minni í sniðum og ekki jafn áberandi eins og annars konar hátíðir (Coley, Howard og Winter, 

2009). Wales er þó undantekning þar sem ríkið hefur styrkt matarhátíðir frá árinu 2001, undir þeim 

formerkjum að kynna velskar matarhefðir og staðbundna framleiðslu á mat og drykk, en á sama 

tíma hvetja til heilsusamlegs lífstíls (Welsh Government, 2014).  

 

Matarupplifun og staðarvitund 

Matarhátíðir leggja yfirleitt áherslu á staðbundna framleiðendur frekar en hnattræn stórfyrirtæki 

(Hall og Sharples, 2008). Með því eru framleiðendurnir að sameinast neytendum í beinu samtali 

sem býður upp á innsýn í framleiðsluferla (Kim og Eves, 2012). Í þessu er ákveðin fræðsla að því 

leyti að ýtt er undir þekkingu og vitund á framleiðsluferlinu (Dodd, 1995). Niðurstöður sýna að 

upplýstir neytendur velja frekar gæðavörur heldur en fjöldaframleiddar (Axelsen og Swan, 2010). 

Þegar gestir matarhátíða eru hvattir til að versla við staðbundna matvælaframleiðendur er því 
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gjarnan lýst því sem betri kosti, ekki bara fyrir neytandann heldur líka betra út frá umhverfislegum 

sjónarmiðum (Organ, Koenig-Lewis, Palmer og Probert, 2015). Staðbundin framleiðsla á mat hefur 

minna kolefnisspor heldur en innflutt fjöldaframleidd mætvæli. Gagnrýnendur hafa þó bent á að 

það sé ekki alltaf samasemmerki milli umhverfisvænna sjónarmiða og staðbundinna matvæla. 

Hráefnin geta hafa ferðast langa leið áður en þau eru aðgengilegir neytendum (Kim og Eves, 2012).  

 

Matarhátíðir geta hjálpað til við að að styrkja sjálfsmynd dreifbýlla svæða með því að vekja athygli 

á handverki þar sem sjálfbærum aðferðum eru beitt (Hall og Sharples, 2008). Matarhátíðir, þar sem 

íbúar sameinast í að kynna sínar framleiðsluvörur hvetja til samstöðu og efla  sjálfsmynd íbúa 

þannig að samfélagið allt fyllist sameiginlegu stolti yfir þeim staðbundnu matvælum sem eru 

framleidd í héraðinu (Anil, 2012).  

 

  



 

9 
 

Skagafjörður  

Skagafjörður er staðsettur á norðvestur hluta Íslands. Einstaka náttúru er að finna í Skagafirði og 

eru eyjurnar Drangey, Málmey og Þórðarhöfði nokkurs skonar kennileiti fjarðarins (Páll 

Sigurðsson, 2012). Í firðinum búa rúmlega 4000 manns í tveimur sveitafélögum, Akrahreppi og 

Sveitarfélaginu Skagafirði. Sauðárkrókur er stærsti þéttbýlisstaðurinn með rúmlega 2600 íbúa 

(Þjóðskrá, 2019). Helstu atvinnugreinar svæðisins eru útgerð, vinnsla sjávar- og 

landbúnaðarafurða, iðnaður af ýmsu tagi, verslun og þjónusta (Heiðdís Magnúsdóttir, 2012). Hér á 

eftir verður Skagafjörður skoðaður út frá matarmenningu og matvælaframleiðslu og hvernig nýta 

megi og styrkja samfélagið og atvinnulíf út frá því.  

 

Matarmenning Skagafjarðar  

Matarhefðir eru breytilegar eftir landshlutum en það er meðal annars vegna þess að áður fyrr 

borðuðu menn það sem nærumhverfið bauð upp á, til dæmis fiskur við sjávarsíðu, lambakjöt inn 

til landsins o.s.frv. Þannig hefur umhverfið skapað matarhefðir á hverjum stað fyrir sig (Örn D. 

Jónsson, 2005). Það sama á við í Skagafirði, sem dæmi var mikið um fisk og fuglaegg í Drangey 

og hefur eyjan verið kölluð matarkista Skagafjarðar (Páll Sigurðsson, 2012). Það sem einkennir 

skagfirska matarmenningu nú til dags er: ,,Sambland af útgerð og landbúnaði. Það hráefni sem 

einkennir Skagafjörð er lamb og annað kjöt, þorskur og eldisbleikja.” (Heiðdís Magnúsdóttir, 2012, 

bls. 160).  

 

Bókin Eldað undir bláhimni er tileinkuð skagfirskri matarmenningu og inniheldur um 40 

uppskriftir úr staðbundnu hráefni og ljósmyndum af skagfirskri matargerð, náttúrufegurð og 

mannlífi. Í bókinni má finna mikið af lambakjötsuppskriftum á borð við reykt og grafið kjöt en 

einnig mikið af fiskiuppskriftum og grænmetisréttum (Heiðdís Magnúsdóttir, 2012).  

 

Þrátt fyrir nýjungar á 21. öldinni í matarhefðum má enn finna eldri matarhefðir í Skagafirði. 

Kaffihúsið Áskaffi er staðsett í Byggðasafni Skagfirðinga í Glaumbæ og sækir í gömlu 

matarhefðirnar með þjóðlegum réttum. Íslenskt sætabrauð, pönnukökur, skyr, flatbrauð o.s.frv. Í 

bókum skagfirsku skáldkonunnar Guðrúnar frá Lundi má sterklega sjá þessa ríku hefð að fá sér 

sætindi með kaffibollanum (Heiðdís Magnúsdóttir, 2012). Í ritinu Lifnaðarhætti Skagfirðinga segir 

að dagleg kaffidrykkja hafi verið orðinn almennur siður um 1850 en áður var kaffidrykkja bundin 

við efnafólk, presta og betri bændur (Þorkell Bjarnason, 1949).  
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Drykkjumenning Skagafjarðar 

Í sögu Sauðárkróks er oft fjallað um hversu félagssinnaðir Sauðkrækingar voru. Lítið bar á deilum 

innbyrðis í þorpsins en á Sauðárkróki var sögð vera gróðrarstía drykkjuskapar og lauslætis. Árið 

1912 gengu bannlögin í gildi hvað varðar innflutning áfengis. Skoðanir landsmanna voru 

mismunandi en Chr. Popp, danskur kaupmaður á Sauðárkróki, var mótfallinn bannlögunum. Til að 

létta íbúum bannið brá hann á það ráð að láta prenta út eins konar leiðarvísi um heimabrugg og 

sendi inn á heimili í Skagafirði. Óvíst er um áhrif plaggsins en fullvíst er að Skagfirðingar hófu 

ekki heimabrugg í neinum mæli fyrr en löngu síðar (Kristmundur Bjarnason, 1969).  

 

Nú til dags má segja að heimabruggið hafi náð sessi í hjörtum Skagfirðinga, en nokkuð er um 

bjórbruggun í firðinum. Brugghúsið Gæðingur var fyrst sinnar tegundar á markað í Skagafirði árið 

2011 og hefur síðan þá bruggað allt að 14 mismunandi tegundir bjóra. Brugghúsið spratt út frá 

áhuga stofnandans, Árna Hafstað, á heimabruggi en áður hafði hann einungis bruggað til 

einkaneyslu. Gæðingur hefur einnig reynt fyrir sér í viskí bruggi (Haukur Leifsson, 2013). Árið 

2018 flutti Gæðingur höfuðstöðvar sínar til Kópavogs en á ávallt rætur að rekja til Skagafjarðar.  

 

Á Hólum í Hjaltadal er Bjórsetur Íslands, þar er lítill pöbb staðsettur í gamalli hlöðu, sem bruggar 

sinn eigin bjór. Einnig fer þar fram kennsla í bjórbruggi (Valberg Már, 2014). Síðastliðin tíu ár 

hefur bjórhátíð á Hólum verið haldin árlega. Þar koma saman helstu bjórframleiðendur landsins og 

kynna vörur sínar fyrir gestum. Að lokum velja gestir hátíðarinnar besta bjórinn. Markmið 

hátíðarinnar er að stuðla að bættri bjórmenningu landsmanna (Viðskiptablaðið, 2014).  

 

Matvælaframleiðsla í Skagafirði  

Skilgreiningin á matvælafyrirtæki eru öll þau fyrirtæki sem dreifa matvælum (Matarkistan 

Skagafjörður, e.d.). Í Skagafirði er mikil og fjölbreytt matvælaframleiðsla en þar er landbúnaður, 

fjöldi sauðfjár- og kúabúa ásamt sjávarútvegi, grænmetisrækt og fleira. Rík hefð er fyrir 

hrossaræktun og útflutningi á hestum frá Skagafirði en hestamennska er mikið stunduð í firðinum 

(Heiðdís Magnúsdóttir, 2012). Mikil áhersla er lögð á hreinleika afurðanna og verndun innlendra 

búfjárstofna fyrir sjúkdómum sem plaga í nágrannalöndum (Stefán Gestsson, Stefán Guðmundsson 

og Þórólfur Gíslason, 2009). 

 

Nokkrir stórir matvælaframleiðendur eru í Skagafirði. Kaupfélag Skagfirðinga (KS) er með stærri 

matvælaframleiðendum landsins. Innan samstæðu KS er FISK Seafood sem er meðal stærstu 

sjávarútvegsfyrirtækja á landinu og selur sjávarafurðir um allan heim. Kjötafurðarstöð KS er stærsti 
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framleiðandi lambakjöts á landinu. Í Skagafirði eru um 160 sauðfjárbú og fé sem fer til slátrunar á 

haustin er hátt í 100 þúsund lömb, allt upp í þrjú þúsund á dag. Þriðjungur allra lambanna koma úr 

Skagafirði. Um 50 kúabú með mjólkurframleiðslu eru í Skagafirði og hentar staðsetningin vel til 

mjólkurframleiðslu. Mjólkursamlag KS er í fremstu röð í ostagerð á landinu með framleiðslu á 

2500 tonnum árlega. Sérstaða mjólkursamlagsins er ferskur Mozarella, Sveitabiti og Gull Tindur. 

Mjólkursamlagið notar um 24 milljónir lítra af mjólk sem kemur frá kúabúm í firðinum og Austur-

Húnavatnssýslu (Heiðdís Magnúsdóttir, 2012). Þá má einnig nefna Dögun sem er rækjuveiði- og 

vinnsla sem er stærsta rækjuvinnsla á landinu og leikur stórt hlutverk í atvinnulífi fjarðarins.  

 

Þó svo að nokkuð sé um stóra matvælaframleiðendur í Skagafirði þá er einnig mikil gróska hjá  

þeim minni, bæði í úrvinnslu sjávarfangs og landbúnaðarafurða. Rúnalist og Kjötvinnsluna 

Birkihlíð framleiða m.a. grafið kjöt o.fl sem nýtur mikilla vinsælda. Þá má einnig má nefna 

myndarlega grænmetisræktun, t.d. Garðyrkjustöðina að Laugarmýri. Þar er ræktað grænmeti og 

kryddjurtir sem eru aðallega seldar til verslana og veitingastaða en einnig beint til viðskiptavina í 

héraðinu, þá er einnig að finna kartöflubændur í héraðinu o.fl. Vinsælt handverksbakarí er á 

Sauðárkróki sem þekkt er langt út fyrir héraðið fyrir gæði í brauðframleiðslu (Heiðdís 

Magnúsdóttir, 2012).  

 

Það sem er einkennandi fyrir matvælaframleiðslu í Skagafirði er að allur úrgangur er nýttur og eru 

framleiðslufyrirtækin brautryðjendur á því sviði. Á síðustu árum hefur verið mikil vöruþróun með 

nýtingu mysupróteins hjá Mjólkursamlaginu, við að búa til drykki, osta og fleira. Starfrækt er 

fóðurstöð fyrir loðdýr, þar sem nýttur er sá sláturúrgangur sem ekki selst til manneldis. Þannig er 

allt nýtt með einhverjum hætti og á umhverfisvænan hátt. Þetta hefur ýtt undir ímynd Skagafjarðar 

sem matvælaframleiðsluhérað (Stefán Gestsson, Stefán Guðmundsson og Þórólfur Gíslason, 

2009).  

 

Hvað gerir Skagafjörð að matarhéraði?  

Það sem gerir Skagafjörð að matvælahéraði er samspil nokkurra þátta. Landfræðilega einkennist 

fjörðurinn af háum fjöllum og djúpum dölum en þó er oft sagt að í firðinum sé hátt til lofts og vítt 

til veggja. Fiskimiðin hafa ýtt undir þéttbýlismyndun en einnig eru margar lax- og silungaveiðiár 

og hefur vatnafiskurinn verið lífsbjörg um aldir (Matarauður Íslands, e.d.).  

 

Kaupfélag Skagfirðinga leikur stórt hlutverk í matvælaframleiðslu en það hefur verið starfandi 

síðan 1889. Forsenda þess að félagið var stofnað má rekja til sauðasölu, félagið hafði alla tíð nokkur 
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umsvif varðandi sölu á ull og á fyrstu árum tuttugustu aldar var farið að selja kindakjöt. Þá var fénu 

slátrað, hálsskorið á blóðvelli úti við Sauðárkrók, saltað í tunnur og flutt þannig úr landi. Ekki mun 

þetta hafa verið góð söluvara. Árið 1908 var svo ráðist í að byggja sláturhús og nýir verkferlar 

teknir upp, í kjölfarið var Sláturfélag Skagfirðinga stofnað (Stefán Gestsson, Stefán Guðmundsson 

og Þórólfur Gíslason, 2009). 

 

Í dag er Kaupfélagið Skagfirðinga samstæða sem heldur úti ýmis konar atvinnustarfsemi um 

fjörðinn, sem dæmi má nefna verslanir, bifreiðaverkstæði, byggingavöruverslun, rafverktakavinnu, 

sláturhús, mjólkursamlag sem og útgerð og fiskvinnslu. Í dag eru 130 ár frá stofnun Kaupfélagsins 

og hefur góður rekstrarárangur undanfarinna ára verið nýttur af fyrirhyggju til að bæta og styrkja 

efnahagslega stöðu með markmiðið að skjóta fleiri stoðum undir rekstur þess og auka 

atvinnuöryggi og tækifæri héraðsbúa (Stefán Gestsson, Stefán Guðmundsson og Þórólfur Gíslason, 

2009). Þess má geta að hvergi annars staðar á landinu er kaupfélag jafn sterkt. Hagnaður félagsins 

nam um fimm milljörðum króna árið 2018, sem var tvöföldun frá árinu áður. Kaupfélagið fjárfestir 

í ýmsum fyrirtækjum og veitir styrki til verkefna, meðal annars veitir félagið 25 milljónum í 

menningarsjóð árlega (Andri Yrkill Valsson, 2019). Menningarsjóðurinn var stofnaður árið 1963 

og er markmið þess að styðja við ýmis konar menningarstarfsemi í héraðinu til að auka og bæta 

mannlíf þar. Menningarsjóðurinn hefur starfað samfleytt síðan og veitt marga styrki til leiklistar, 

tónlistar, myndlistar svo dæmi séu nefnd. Þannig hefur félagið átt þátt í að efla og styrkja 

menningarlíf og mannlíf í héraðinu. Þá hefur Kaupfélag Skagfirðinga lagt sérstaka áherslu á að efla 

menntun í héraðinu meðal annars með myndarlegum fjárframlögum til ýmissa verkefna á sviði 

menntamála  (Stefán Gestsson, Stefán Guðmundsson og Þórólfur Gíslason, 2009). 

 

Þróunarverkefnið Matarkistan Skagafjörður 

Matarkistan Skagafjörður er þróunarverkefni sem var sett á laggirnar árið 2004. Hugmyndin 

kviknaði í samstarfi Háskólans á Hólum og Háskólans í Guelph í Kanada. Verkefnið gengur út á 

að efla staðbundna matarmenningu og koma henni á framfæri og var Skagafjörður notaður sem 

tilraunasvæði. Ýmsir aðilar eins og veitingahús, ferðaþjónustuaðilar, verslanir, Háskólinn á Hólum 

og Sveitarfélagið Skagafjörður, sameinast í verkefninu með það að markmiði að þróa 

matarferðaþjónustu og efla gæðaímynd skagfirskra matvæla (Heiðdís Magnúsdóttir, 2012). 

Verkefnið er fyrsta sinnar tegundar á Íslandi, þar sem staðbundin matvæli eru notuð sem tæki við 

markaðsetningu áfangastaða (Matarkistan Skagafjörður, e.d.). Margir hafa fylgt í kjölfarið sem 

dæmi má nefna Matur úr héraði í Eyjafirði, Þingeyska matarbúrið, Matarklasi Suðurlands, Veisla 
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að Vestan o.s.frv. Niðurstöður sýna að slík þróunarverkefni hafa í för með sér aukna sölu á 

sérmerktum vörum og neytendur treysta því að um gæði séu að ræða (Laufey Haraldsdóttir, 2009).  

 

Matarkistan hefur sinnt mörgum mismunandi verkefnum, sem dæmi má nefna bókina Eldað undir 

bláhimni. Bókin er tileinkuð skagfirskri matarmenningu og byggir á þeirri hugmyndafræði að nýta 

betur staðbundin hráefni. Í bókinni má finna uppskriftir, kynningar á matvælaframleiðendum, 

ljósmyndum úr firðinum og fleira. Annað sem verkefnið hefur haft í för með sér er að efla 

veitingastaði í að nota skagfirsk hráefni. Merki matarkistunnar er merkt sérstaklega við skagfirska 

rétti á matseðlum. Merkið er einnig notað á staðbundnum matvörum sem eru til sölu (Heiðdís 

Magnúsdóttir, 2012).  

 

Matarviðburðir í Skagafirði 

Fjölbreytt menningarstarfsemi er mikilvægur hluti af samfélögum og hefur margvísleg áhrif á 

staðbundið atvinnulíf, meðal annars í ferðaþjónustu, verslun og þjónustu. Því er mikilvægt að styðja 

við öflugt menningarstarf til að laða fólk að viðkomandi svæðum. Sveitarfélögin á Norðurlandi 

vestra hafa sett sér metnaðarfulla menningarstefnu sem tekur á fjölmörgum þáttum lista, menningar 

og skapandi greina (Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, 2019). 

 

Viðburðir sem styðja við matvælaframleiðslu héraðsins hafa verið markvisst stundaðir til að styrkja 

ímynd Skagafjarðar sem matvælahérað. Mikil gróska hefur verið í matarviðburðum á undanförnum 

árum og er ljóst að sókn í matarupplifanir er sífellt að færast aukana hjá bæði heimamönnum og 

ferðamönnum. Viðburðirnir eru á borð við matarhátíðir og bændamarkaði þar sem 

matvælaframleiðendur koma saman og selja hráefni sín, til dæmis Sveitasælan og 

Bændamarkaðurinn á Hofsósi (Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, 2019). 

 

Lummur hafa sett svip sinn á matarmenningu Skagafjarðar en hátíðin Lummudagar hefur verið 

haldin á hverju sumri síðan 2009. Ekki er ólíklegt að Lummudagar eigi skírskotun til kaffihefða 

sem Guðrún frá Lundi ræktaði svo vel í bókum sínum. Keppt er í lummubakstri og allskonar 

lummur bakaðar víðsvegar í Skagafirði, margar með nútímalegu ívafi en aðrar hefbundnar (Heiðdís 

Magnúsdóttir, 2012).  

 

Skagafjörður hefur löngum verið talin vagga hrossaræktar og hestamennsku á Íslandi. Víðfrægar 

eru hinar rómuðu Laufskálaréttir sem draga að fjölda gesta, bæði innlenda og erlenda. Söngurinn 

er nátengdur hefðum í kringum hestamennsku og er hann gjarnan nefndur í sömu andrá og 
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hrossaréttir. Í þessum anda eru hrossablót haldið á haustin í Varmahlíð, um er að ræða skemmti- 

og sælkerakvöld þar sem hrossið er í aðalhlutverki á matseðlinum (Heiðdís Magnúsdóttir, 2012). 

Markmiðið er að heiðra gamlar hefðir en lengi hafa Skagfirðingar verið þekktir fyrir að bera fram 

hrossakjöt á matardiskum (Matarauður Íslands, e.d.) Lengi vel þótti mörgum glæpsamlegt að leggja 

sér vini sína til munns og hefur hrossaát verið umdeilt þrátt fyrir vinsældir þess innan héraðsins 

(Heiðdís Magnúsdóttir, 2012).  

 

Nýjasta viðbótin í matarviðburðum á svæðinu eru Réttir Food Festival. Það er matarhátíð á 

Norðurlandi vestra sem var haldin í fyrsta skiptið í ágúst 2019. Markmiðið er að heiðra staðbundin 

hráefni. Veitingastaðir og barir á svæðinu bjóða upp á afbragðs mat og drykk með hráefnum sem 

endurspegla ferskustu hráefnin hverju sinni (Réttir Food Festival, e.d.).  

 

Matartengd ferðaþjónusta í Skagafirði  

Ferðaþjónustan í Skagafirði hefur vaxið á undanförnum árum. Helstu áskoranir í ferðaþjónustu 

hafa verið að breyta viðhorfi ferðamanna um að Skagafjörður sé áningarstaður fremur en 

áfangastaður. Vöntun gistiplássa hefur verið talin helsta ástæða þessa viðhorfs og kannski að 

einhverju leyti skortur á samvinnu hagsmunaaðila. Það felst einmitt mikil verðmætasköpun í því 

að virkja hagsmunaaðila til samvinnu og mynda þannig margföldunaráhrif fyrir allt svæðið (Þorgeir 

Pálsson, 2017). Samkvæmt Matarkistu Skagafjarðar eru öll ferðaþjónustufyrirtæki á svæðinu sem 

framreiða veitingar skilgreind sem matvælafyrirtæki. Þau leggja mikið upp úr samstarfi og telja 

það vera lykilatriði í matarferðaþjónustu. Til að geta þróað slíka þjónustu þurfa hagsmunaaðilar að 

taka höndum saman til að styrkja efnahag svæðisins í heild en stór hluti af eyðslu ferðamanna fer í 

mat. Því er nauðsynlegt að vekja áhuga ferðamanna á mat úr héraði. Þróunarverkefni eins og 

Matarkista Skagafjarðar er mikilvægt tæki í markaðssetningu Skagafjarðar og ef vel er á haldið 

getur verkefnið vakið áhuga fólks á héraðinu og öllu því sem það hefur upp á að bjóða, ekki síst 

hvað mat og matartengda þjónustu varðar, heldur einnig á annarri afþreyingu, náttúru og mannlífi. 

Veitingastaðir fjarðarins leika stórt hlutverk í ferðaþjónustunni og hefur Matarkistan lagt sitt af 

mörkum til að efla þá og hvetja til að leggja áherslu á staðbundna rétti sem eru sérstaklega merktir 

á matseðli (Matarkistan Skagafjörður, e.d.).  

 

Í sóknaráætlun Norðurlands vestra er eitt helsta markmiðið að efla ferðaþjónustu á svæðinu, meðal 

annars með því að fjölga afþreyingarmöguleikum fyrir ferðamenn. Megináherslur 

sóknaráætlunarinnar er að styðja við matar- og menningartengda ferðaþjónustu. Markmiðið er að 

nýta uppskerutíma að hausti til að vekja athygli á matartengdri ferðaþjónustu ásamt því að hvetja 



 

15 
 

til tengslamyndunar fyrirtækja og aðila með viðburðahaldi (Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi 

vestra, 2019).  

 

Í skoðunarkönnun sem var lögð fyrir ferðamenn árið 2016 kom í ljós að maturinn sem 

ferðamennirnir höfðu neytt í Skagafirði var eftirminnilegur og stóð eftir sem jákvæð upplifun 

(Þorgeir Pálsson, 2017). Í sóknaráætluninni er markmið að koma upp tilraunastöðvum við 

matvælaþróun sem byggja á sérstöðu svæðisins ásamt því að styðja við nýsköpun og vöruþróun í 

matvælaiðnaði. Einnig á að styðja við matarmarkaði og halda reglulega opna bændamarkaði 

(Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, 2019).  

 

Til þess að ná góðum árangri í matartengdri ferðaþjónustu þarf svæðið að vera í stakk búið til að 

taka á móti gestum. Helstu veikleikar svæðisins er skortur á gistirými en mikil þörf er á stóru hóteli 

í firðinum. Stefnumótun og skipulag varðandi uppbyggingu hótels hefur verið á dagskrá hjá 

sveitarfélaginu á undanförnum árum þó ekkert hafi enn verið staðfest í þeim málum (Þorgeir 

Pálsson, 2017). 
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Miðlunarleiðir 

Margar mismunandi leiðir er hægt að fara til að miðla efni. Skoða þarf til hverra verið er að höfða 

og hvers eðlis efnið sé. Grunnhugmynd miðlunarhluta verkefnisins var að halda matarhátíð í 

Sæluvika Skagfirðinga í apríl 2020. En ,,Fordæmalausir tímar kalla á fordæmalaus viðbrögð” eins 

og forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir sagði þegar samkomubann var sett á í kjölfar 

heimsfaraldursins Covid-19. Heilbrigðisráðherra ákvað í samráði við sóttvarnalækni að takmarka 

samkomur í samfélaginu. Viðburðir eru takamarkaðir við 20 manns þegar þetta er skrifað, en auk 

þess þarf að tryggja að nánd á milli manna nái yfir tvo metra (Covid, e.d.). Því var ekki annað í 

stöðunni en að blása matarhátíðina af. Svo virðist sem menn deyja ekki ráðalausir í samkomubanni 

en bylting varð í stafrænni menningarmiðlun í íslensku samfélagi. Fólk getur nú upplifað 

menningarviðburði á borð við tónleika, leikhússýningar og fleira heima í sófanum með því að horfa 

á sjónvarpið eða fara á netið. Því ákvað höfundur þessa verkefnis að miðlunarleið þess yrði stafræn 

matarhátíð í gegnum vefsíðu. Slíkar hátíðir hafa verið haldnar í kvikmyndageiranum en þá fer 

hátíðin einungis fram á vefnum (Watson, 2013). Vissulega væri hægt að miðla verkefninu á annan 

hátt, til dæmis sem matreiðslubók. En slík miðlun myndi eflaust ekki ná til jafn margra vegna 

samkomubannsins og takmarkana í opinberum rýmum eins og verslunum, auk þess sem útgáfa 

bókar myndi kosta mikla fjármuni. Flestir Íslendingar hafa aðgang að netinu, eða um 95% allra 

landsmanna svo upplagt er að miðla matarhátíðinni á þann hátt (Hagstofa Íslands, 2014).  

 

Framsetning matarhátíðarinnar er því vefsíða þar sem skagfirskir matvælaframleiðendur verða 

kynntir ásamt stuttum uppskriftamyndböndum þar sem eldað er úr staðbundnum hráefnum. 

Stafræna matarhátíðin fer fram yfir fimm daga tímabil eða frá 11.-15. maí. Þá birist ný uppskrift 

og myndband á hverjum degi.  

 

Markmiðið er að styrkja ímynd Skagafjarðar sem matartengdur áfangastaður með því að vekja 

athygli á skagfirskum matvælaframleiðendum og matargerð. Hér á eftir verður fjallað um 

miðlunarleið þessa verkefnis. Hún er í tvíþætt og má skipta upp sem vefsíðugerð og 

myndbandagerð. Stiklað verður á stóru varðandi hugmyndafræði vefsíðu- og myndbandagerðar. 

 

Vefsíða sem miðlun 

Internetið er kerfi tölvuneta sem tengir saman tölvur um allan heim í gegnum IP tölur. Óhætt er að 

segja að Internetið hafi vaxið gífurlega á skömmum tíma og má finna óendanlega mikið af vefsíðum 

sem innihalda myndbönd, tónlist, texta og svo lengi mætti telja. Vettvangur fyrir nýja 
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samskiptamiðla hefur nánast útrýmt eldri samskiptaaðferðum á borð við póstsend bréf. Internetið 

býður upp á ótal möguleika til miðlunar á efni (Kleinrock, 2010).  

 

Vefsíðugerð  

Internetið er í stanslausri þróun og breytist hratt. Vefsíður þurfa stöðugar uppfærslur til að mæta 

nýjum kröfum notenda (Kleinrock, 2010).  Sem dæmi þurfa vefsíður að virka í öllum vöfrum og 

mismunandi snjalltækjum. Tenglar þurfa að vísa á rétta slóðir og myndir þurfa að passa á 

mismunandi gerðir af skjám. Áður fyrr þótti flókið og erfitt að búa til vefsíður en í dag eru úrval af 

vefumsjónarkerfum sem bjóða upp á einfaldar lausnir við vefsíðugerð, sem dæmi Wordpress, 

Drupal og Wix (Kleinrock, 2010).  

 

Samkvæmt sjálfshjálparhveri Sigurjóns Ólafssonar (2015) er að mörgu að huga varðandi 

vefsíðugerð og því nauðsynlegt að skipuleggja sig vel og fylgja ákveðnum leiðarvísi. Sem dæmi 

þarf að gera tíma- og fjárhagsáætlun, hversu miklum tíma verður varið í vefsíðugerðina og hversu 

mikið hún má kosta. Þar á eftir þarf að skipuleggja hvernig efnið á síðunni birtist, hvort það komi 

allt inn þegar vefsíðan opnar eða hvort það birtist reglulega. Gott er að hafa eftirfarandi atriði í 

huga:  

 

● Markhópurinn er það fyrsta sem þarf að ákveða. Fyrir hvern er vefurinn? Á hvaða 

tungumálum á vefurinn að vera?  

● Vefsíðan þarf að hafa tilgang og markmið. Hverju er verið að miðla? 

● Innihald síðunnar þarf að vera afmarkað og höfða til markhópsins. Betra er að hafa færri 

heldur en marga flokka.  

● Hönnun síðunnar þarf að styðja við ímynd hennar og þess sem hún miðlar.  

● Tækniatriði þurfa að vera í lagi, vefsíðan þarf að vera auðveld í notkun, með léttu efni sem 

hleðst hratt og örugglega inn. Slóðir þurfa að vísa á rétta tengla. 

● Notendaprófanir eru mikilvægar eftir að síðan hefur verið sett upp. Það þarf að tryggja að 

vefsíðan virki eins og hún á að gera áður en hún fer í loftið. 

● Kynningarstarf er mikilvægt til þess að fá umferð á síðuna þarf fólk að vita af henni og geta 

fundið hana. Mismunandi leiðir er hægt að fara, til dæmis í gegnum samfélagsmiðla eða 

fjölmiðla.  

● Viðhald á síðunni er mikilvægt til þess að hún virki sem skyldi. Það þarft stöðugt að gera 

prófanir á henni og tryggja að gæðin haldist.  
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Í hönnuninni á vefsíðum er mikilvægt að leggja áherslu á einfaldleikann, en talið er að hann vegi 

þyngra en fagurfræðin. Notendur vilja fyrst og fremst skýrt leiðarkerfi í gegnum vefinn. Þótt 

vefsíður þurfi að aðlagast hröðum breytingum eru þó nokkur atriði sem vert er að halda í, til dæmis 

skal merki vefsíðunnar alltaf vera efst í vinsta horni, flokkar síðunnar eiga að vera ofarlega og þvert 

yfir vefinn eða lóðrétt vinstra megin. Leitardálkurinn á að vera staðsettur í hægra horninu (Sigurjón 

Ólafsson, 2015).  

 

Vefsíðan Matarhátíð í Skagafirði  

Hér á eftir verður fjallað um uppsetningu og innihald vefsíðunnar Matarhátíð í Skagafirði.  

 

Markhópur  

Í upphafi verkefnisins var markhópur vefsíðunnar afmarkaður. Það var gert til þess að hafa skýra 

sýn á vefsíðugerðina með því að skoðað var fyrir hverja vefurinn er gerður og hvernig sé hægt að 

nálgast þann hóp. Notendur Internetsins voru skoðaðir og í ljós kom að rúmlega 95% Íslendinga 

nota netið reglulega (Hagstofa íslands, 2014). Sá hópur sem fer mest inn á netið er á aldrinum 16-

54 ára. Því er markhópur vefsíðunnar eftirfarandi:  

 

● Íslendingar af báðum kynjum á aldrinum 20-60 ára. 

● Íslendingar sem hafa áhuga á matargerð. 

● Íslendingar sem nota samfélagsmiðla og matarblogg til að finna uppskriftir. 

 

Uppsetning vefsíðunnar 

Uppsetning vefsíðunnar Matarhátíð í Skagafirði fór fram í gegnum vefumsjónarkerfið Wix. Þar eru 

ótal möguleikar í boði sem eru auðveldir í notkun. Wix var stofnað árið 2006 þegar þrír 

frumkvöðlar voru að gera vefsíðu fyrir fyrirtækið sitt. Þeir voru í erfiðleikum með að gera 

vefsíðuna, það tók tíma og kostaði mikið. Í kjölfarið fengu þeir hugmynd um að einfalda 

vefsíðugerð fyrir almenning. Uppspretta hugmyndarinnar var að gera fólki kleift að hanna sína 

eigin vefsíðu á ódýran hátt án flókinnar kóðunar. Í dag er Wix leiðandi í vefsíðugerð og hefur yfir 

150 milljón notendur (Wix, e.d.).  

 

Sniðmát vefsíðunnar Matarhátíð í Skagafirði var haldið með einföldu móti og í hefbundnum blogg 

stíl þar sem færslur birtast á forsíðunni, nýjustu eru efst. Færslurnar innihalda uppskriftir og stutt 

uppskriftarrmyndbönd. Efst á síðunni er valmynd milli fjögurra flokka og neðst á síðunni eru 

upplýsingar um samfélagsmiðla.  
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Flokkar vefsíðunnar  

Efninu á vefsíðunni er skipt upp í eftirfarandi flokka: Heim, uppskriftir, myndbönd, framleiðendur 

og um matarhátíðina.  

 

● Fyrsti flokkurinn er Heim, þar birtast nýjustu færslurnar á síðunni.  

● Í flokknum Uppskriftir eru fimm uppskriftir sem endurspegla skagfirsk hráefni. Þær eiga 

að vera einfaldar svo hver sem er geti farið eftir þeim. Uppröðunin er skýr þar sem er byrjað 

er á umfjöllun um skagfirsku hráefnin sem eru í uppskriftinni. Þar á eftir kemur listi yfir 

innihaldsefni og að lokum upplýsingar um aðferðina. Með uppskriftunum eru ljósmyndir 

af matnum og hráefnunum.  

● Í flokknum Myndbönd voru öll uppskriftamyndböndin birt í réttri tímaröð.  

● Í flokknum Framleiðendur voru taldir upp skagfirskir matvælaframleiðendur. Þar er slóð 

inn á vefsíður fyrirtækjanna ásamt stuttri umfjöllun. Hægt er að smella á myndina við hvert 

fyrirtæki en einnig á titilinn til að komast inn á vefsíðurnar.  

● Í flokknum Um matarhátíðina er að finna upplýsingar um verkefnið og höfundinn. Þar 

verða greind markmið vefsíðunnar og tilgang hennar.  

 

Útlitshönnun vefsíðunnar 

Við útlitshönnun vefsíðunnar var byrjað á því að hanna lógó. Trésleif og pískur eru tákn fyrir 

hefbundin eldhúsáhöld sem má finna á flestum heimilum. Það þótti passa vel vegna þess að hátíðin 

er haldin heima við og markmiðið að hvetja fólk til að elda heima. Leturgerðin í lógóinu tvenns 

konar, annars vegar District sem er grípandi leturgerð en það var notað fyrir orðið Skagafirði. Hins 

vegar var notuð einfaldari leturgerð, Dois, í orðið matarhátíð og ártalið 2020. Ákveðið var að hafa 

alla stafina í hástöfum vegna þess að það rammaði lógóið betur inn.  

 

 

Mynd 1: Lógó fyrir Matarhátíð í Skagafirði 
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Þegar útlit vefsíðunnar var ákveðið var byrjað að skoða liti. Markmiðið var að halda útlitinu mjög 

einföldu og villa ekki um fyrir notendum. Ákvörðun var tekin um að vefsíðan ætti að endurspegla 

afslappaða stemningu með áherslu á fersk hráefni, sjá mynd 2.  

 

 

Mynd 2: Útlit vefsíðunnar Matarhátíð í Skagafirði 

Ljósgrænn litur varð fyrir valinu vegna þess að hann táknar líf, náttúru, orku, öryggi, frískleika og 

frjósemi (Bourn, 2011).  

 

Uppskriftir 

Uppskriftirnar verða birtar bæði í textaformi, ljósmyndum og sem myndbönd. Þær eru ákveðnar út 

frá hráefnunum þar sem áherslan er á skagfirska matvælaframleiðendur. Hugmyndir að 
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uppskriftunum eru fengnar af ýmsum matarbloggum og matreiðslubókum en þeim er breytt og þær 

aðlagaðar að staðbundnum hráefnum. Uppskriftirnar sem voru birtar eru eftirfarandi:  

● Goðdals ostakex. Gert úr nýja sælkeraostinum frá Mjólkursamlagi KS, Goðdals Feyki.  

● Kartöflu- og ostabaka. Skagfirskar kartöflur frá Hofsstöðum ásamt Goðdals ostinum Gretti 

í bökuðu smjördeigi. Toppaðar með sólþurrkuðum tómötunum frá Laugarmýri. 

● Hnetu- og karamellukaka innblásin af sígildu hnetu- og karamellu súrmjólkinni frá 

Mjólkursamlagi KS.  

● Sumarlegt rækju salat með mangó. Rækjur frá Dögun og ferskt kóríander frá Laugarmýri.  

● Kartöflupizza með kartöflum frá Hofsstöðum. 

 

Uppsetningin uppskriftanna var einföld, upptalning á innihaldsefnum og svo aðferðin, sjá mynd 

3.  

 

Mynd 3:  Skjáskot af uppskriftinni Ostakex úr Goðdals Feyki. 
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Markmið uppskriftanna var að hafa þær einfaldar svo flestir geti eldað eða bakað eftir þeim óháð 

ákveðnum tækjum og tólum.  

 

Myndefni  

Myndefni fangar athygli en það þarf að fara vandlega með það, það þarf að styðja við efni 

vefsíðunnar. Til þess að gera vefsíðuna, Matarhátíð í Skagafirði, meira aðlaðandi voru ljósmyndir 

teknar af hráefnunum og loka útkomunni. Markmiðið með ljósmyndunum var að láta réttina líta 

girnilega út svo lesendur hafi áhuga að elda þá sjálfir. Reynt var að skapa ákveðna stemningu með 

fylgihlutum, til dæmis áhöldum sem notuð voru í matargerðinni, sjá mynd 4.  

 

 

Mynd 4: Ljósmynd af hráefnum og eldhúsáhöldum. 
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Við myndatökuna þurfti að huga vel að lýsingu, reynt var að taka myndirnar að degi til svo nýta 

mætti dagsbirtuna til að fá náttúrulega birtu. Ljósmyndirnar voru teknar á nokkurra daga tímabili 

og var ákveðin áskorun að treysta á svipaða birtu frá degi til dags. Áhersla var lögð á að fá dýpt í 

myndirnar (e. Depth of field). Ljósmyndirnar voru teknar á Sony a6300 og unnar í Lightroom. 

 

Kynning vefsíðunnar 

Kynningarstarf matarhátíðarinnar hófst þann 8. maí, þremur dögum fyrir opnun vefsíðunnar. Fyrsta 

skrefið var að safna fylgjendum á Instagram og vekja athygli þeirra á matarhátíðinni. Það var gert 

með ýmsu kynningarefni á borð við stutt myndbönd og ljósmyndir. Við markaðssetningu 

vefsíðunnar var stefnt á tvær mismunandi leiðir, í gegnum samfélagsmiðla og leitarvélar.  

 

● Á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram verður gerður aðgangur undir nafninu 

Matarhátíð í Skagafirði. Áætlunin var að auglýsa vefsíðuna í gegnum miðlana og var 

smávægilegur kostnaður lagður í auglýsingar til að auka sýnileika vefsíðunnar.  

● Reynt var að bæta sýnileika í leitarvélum. En það er gert með því að skrá vefsíðuna hjá 

Google og nota texta á vefsíðunni sem leitendur eru líklegir til að fletta upp á leitarvefum.  

 

Vel tókst á samfélagsmiðlum að kynna vefsíðuna. Tæplega 300 manns líkuðu við síðuna á 

Facebook og rúmlega 300 manns fylgdu hátíðinni á Instagram. Tæplega 1000 manns heimsóttu 

vefsíðuna. Samkvæmt tölulegum upplýsingum af vefumsjónarkerfinu Wix, sem hýsir vefsíðuna, 

komu 76% allra heimsókna í gegnum Facebook. Margir deildu uppskriftamyndböndunum, þar á 

meðal Sveitarfélag Skagafjarðar og Samtök sveitafélaga á Norðurlandi vestra. 18% heimsókna kom 

beint af netvöfrum. Aðeins 3% kom frá leitarvélum á borð við Google og 3% komu af Instagram.  

 

Auglýsingarnar á samfélagsmiðlum skiluðu auknu áhorfi en ekki fleiri fylgjendum. Besti 

árangurinn náðist á Facebook, þar fengu uppskriftamyndböndin flest áhorf, um 6500 á meðan 

hátíðinni stóð, frá 11-15. maí. 

 

Myndbönd sem miðlun 

Á síðustu árum hefur orðið mikil aukning í tækniþróun á sviði kvikmyndagerðar. Aðgengi að 

myndvinnsluforritum hefur aukist og opnað fyrir miðlun af þessu tagi. Vinsældir samfélagsmiðla 

hafa ýtt undir aukið áhorf myndbanda, sem hefur aldrei verið meiri en nú. Fyrirtæki eru farin að 
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nota myndbönd í auknum mæli sem markaðstæki og er talið að myndbönd séu öflugasta 

markaðssetningin á netinu í dag (Cox, 2019).  

 

Uppskriftamyndbönd  

Samkvæmt tölfræði Google eru uppskriftamyndbönd (e. recipe videos) að færast í aukana og 

áhorfið eykst stöðugt. Ungt fólk er helsti áhorfendahópurinn en það er sá hópur sem notar mest 

samfélagsmiðla (Cox, 2019). Vinsælar matarvefsíður hafa lagt mikið upp úr því að framleiða stutt 

uppskriftarmyndbönd. Þar er eldamennskan sýnd skref fyrir skref í stuttu myndböndum. Rannsókn 

sem var gerð á vinsælu Buzz Feed uppskriftamyndböndum leiddi í ljós að áhorfendur urðu ekki 

fyrir beinum áhrifum, að því leyti að matarval þeirra breyttist ekki eftir áhorf myndbandanna 

(Nelson, Atkinson og Darbyshire, 2007). Íslensk rannsókn leiddi í ljós að birting matvörumerkis í 

myndbandi sem dreift var á samfélagsmiðlum hafði áhrif á sölu á vörunnar (Gunnlaugur Freyr 

Arnarsson og Lovísa Kjartansdóttir, 2016). Þrátt fyrir vinsældir uppskriftamyndbanda hafa 

uppskriftamyndbönd verið lítið rannsakað viðfangsefni (Nelson, Atkinson og Darbyshire, 2007).  

 

Gerð matarmyndbanda 

Huga þarf að mörgum þáttum ef ná á til áhorfenda við gerð myndbanda. Samkvæmt myndbanda 

miðlunarvefnum Animoto (e.d.) eru þrjár meginreglur við gerð matarmyndbanda: 

● Í fyrsta lagi þarf að gera handrit, það þarf að ákveða skref fyrir skref hvað eigi að birtast í 

myndbandinu. Það er gert til þess að tryggja að engin lykilatriði í eldamennskunni gleymist.  

● Í öðru lagi þarf að ná áhorfandanum á fyrstu þremur sekúndunum. Á þeim tíma ákveður 

áhorfandinn hvort hann ætli að halda áfram að horfa á myndabandið. Þess vegna er 

mikilvægt að byrja uppskriftarmyndbandið á loka útkomunni, þannig verður áhorfandinn 

forvitin um hvernig rétturinn var búinn til.  

● Í þriðja lagi þarf að taka mið af samfélagsmiðlum og mismunandi snjalltækjum. Til dæmis 

getur verið sniðugt að taka myndbandið upp með upptökuvélina lóðrétta (e. portrait). Með 

því passar það betur á Instagram og Facebook, og tekur þarf af leiðandi meira pláss á 

skjánum hjá áhorfendum.  

● Í fjórða lagi ætti að reyna að gera myndböndin eins fagleg og hægt er. Það hjálpar að nota 

lógó í myndböndunum og hafa það efst í horninu. Þannig verða áhorfendur meðvitaðir um 

vörumerkið sem er verið að miðla.  

 

Að mati íslensku auglýsingastofunnar Sahara (e.d.) eru ákveðnar áskoranir á samfélagsmiðlum, 

það þarf að hafa í huga að flestir notendur sjá myndböndin án hljóðs. Því þarf að fanga athygli 
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áhorfendans án þess að treysta á grípandi tónlist. Lausnin er fólgin í því að bæta grafík með 

fyrirsögnum og textum. 

 

Uppskriftamyndböndin Matarhátíð í Skagafirði  

Uppskriftamyndbönd á vefsíðunni Matarhátíð í Skagafirði eru um mínútu löng þar sem áhersla er 

lögð á matreiðsluna og hráefnin. Áður en tökur hófust var búið til söguborð (e. storyboard) sem 

felst í því að teikna upp drög að hverri klippu. Þannig er fyrirfram ákveðið hvernig hvert skot eigi 

að vera og hvernig söguþráðurinn sé. Þetta er gert til þess að minnka áhættuna á að eitthvað 

gleymist en erfitt getur verið að bæta því inn eftir á, sérstaklega með tillit til lýsingar og fleiri 

tæknilegra atriða. 

 

Stíllinn á myndböndunum á að endurspegla matreiðsluna, ekki mun sjást í manneskjuna sem er að 

elda matinn heldur einungis hendurnar. Sjónarhornið er tekið ofan frá svo áhorfandinn fái þá 

tilfinningu að hann sé sjálfur að matreiða matinn, sjá mynd 5. 

 

Mynd 5: Skjáskot úr uppskriftamyndbandinu Hnetu- og karamellukaka. 

 

Einfaldur texti með upplýsingum um innihaldsefnin var neðst á skjámyndinni. Reynt var að hafa 

eins lítið af texta og hægt væri til að villa ekki fyrir áhorfandanum með óþarfa lestri.  

 

Myndböndin voru tekin upp á Sony A6300 ljósmyndavél sem hentar einnig vel til að taka upp 

myndbönd. Eftirvinnsla myndbandanna fór fram í klippiforritinu Final Cut Pro. Með texta er 

upplýsingum miðlað og einföld tónlist er í bakgrunni sem er samin af Helga Sæmundi 

Guðmundssyni. Lógó matarhátíðarinnar birtist í upphafi og enda hvers myndbands.  
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Kostnaðaráætlun  

Í upphafi verkefnisins var sótt um styrki hjá Menningarsjóði KS og í Atvinnu- menningar og 

kynningarsjóð Sveitarfélagsins Skagafjarðar en vegna Covid-19 faraldursins var úthlutuninni 

frestað til betri tíma. Þann 8. maí þegar kynningar á matarhátíðinni hófust kom í ljós að 

sveitarfélagið hafði ákveðið að styrkja hátíðina um 100.000 krónur ef hún yrði haldin. Því var óskað 

eftir upplýsingum um hvernig hún yrði haldin stafræn og svo var styrkurinn veittur.  

 

Vegna þess hve seint styrkurinn kom hafði kostnaðinum verið reynt að halda í lágmarki. Helstu 

útgjöldin var vefsíðan sjálf, í því fólst kaup á léni og hýsing hjá Wix.com. Smávægilegur kostnaður 

fór í kynningar á samfélagsmiðlum. Helstu útgjöldin voru hráefnin í uppskriftamyndböndin.  

 

Sundurliðun:  

● Lén og hýsing = 15.000 kr 

● Kynningar = 10.000  

● Hráefni = 20.000 kr  

 

Samtals 45.000 kr.  

 

Tímasett verkáætlun 

Eins og áður hefur komið fram er hátíð eitthvað sem er gert af einhverjum og stendur yfir í ákveðinn 

tíma. Því munu uppskriftamyndböndin verða birt yfir fimm daga tímabil, eitt myndband á dag. 

Þannig er hægt að auglýsa vefsíðuna markvisst yfir tímabilið og hugsunin með þessu er að draga 

lesendur aftur inn á hana næsta dag. Vefsíðan mun áfram verða opin þó hátíðin taki enda. 

Markmiðið er að geta haldið fleiri viðburði á henni í framtíðinni. Hér má sjá tímaáætlun 

verkefnisins:  

 

15. apríl - Ákvörðun um að hafa matarhátíðina aðeins á vefnum vegna samkomubanns. 

17. apríl - Vefsíðugerð, ákveða flokka, útlitshönnun. 

18. apríl - Instagramreikningur stofnaður undir nafninu Matarhátíð. 

20. apríl - Hanna lógo. 

25. apríl - Ákveða uppskriftir, skrifa þær niður og gera prufur.  

26. apríl - Skrifa niður uppskriftir í færslur fyrir vefsíðuna. 

27 - 29. apríl - Gera storyboard fyrir myndböndin.  
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30. apríl - Klára uppsetningu vefsíðunar. 

1. maí - Notendaprófanir á vefsíðunni og endurbætur.  

2. maí - Klára uppsetningu á samfélagsmiðlum 

6. maí - Fyrsta myndbandið tekið upp.  

7. maí - Búa til auglýsingar fyrir samfélagsmiðla 

8. maí - Kynningarstarf hefst á samfélagsiðlum 

9 - 10. maí - Upptökur og eftirvinnsla myndbandanna.  

11 -15. maí - Matarhátíð í Skagafirði, daglega birt nýtt uppskrifamyndband ásamt færslu á 

vefsíðunni með kynningu á skagfirsku hráefni og matvælaframleiðenda.  

 

Framtíð vefsíðunnar Matarhátíð í Skagafirði  

Vefsíðan býður upp á marga möguleika til að vaxa og dafna. Þó svo að matarhátíðin sjálf standi 

aðeins yfir í fimm daga verður efnið áfram aðgengilegt. Hugmyndir á borð við annarsskonar 

viðburði t.d. matreiðslunámskeið væri hægt að bæta við vefsíðuna. Önnur hugmynd væri að fá 

skagfirska gestakokka til að sýna hvernig megi matreiða ákveðna rétti og láta uppskriftir fylgja 

með. Umfjöllun um skagfirska matarmenningu og matarminningar, frásagnir og uppskriftir. Hægt 

væri að gera kynningarmyndbönd fyrir matvælaframleiðendur, heimsækja fyrirtækin og sýna frá 

framleiðsluferlinu. Einnig væri hægt að gera myndbönd af matarviðburðum í héraðinu. Ljóst er að 

hugmyndin um stafræna matarhátíð er alls ekki bundin við ákveðinn tímaramma og felur í sér ýmis 

konar tækifæri til framtíðar.  

 

  



 

28 
 

Yfirlit og niðurstöður 

Að lokum er rétt að draga saman efni þessarar greinagerðar. Í upphafi var fjallað almennt um 

matarhátíðir og matarupplifanir. Sjónum var svo beint að Skagafirði sem hefur verið áberandi í 

matvælaframleiðslu og er nú markvisst reynt að efla svæðið sem spennandi áfangastað í 

matartengdri ferðaþjónustu. Miðlunarleiðir voru kynntar með það að markmiðið að efla ímynd 

Skagafjarðar sem matvælahérað í gegnum stafræna matarhátíð á vefsíðunni Matarhátíð í Skagafirði 

ásamt uppskriftamyndböndum úr staðbundnum hráefnum. 

 

Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: Hvernig geta matarhátíðir stuðlað að því að efla 

samfélög og atvinnulíf? Hvaða skilyrði þarf viðkomandi samfélag að uppfylla til þess að vera 

heppilegur vettvangur fyrir slíka starfsemi? Hvernig má vekja athygli á staðbundnum matvælum í 

gegnum stafræna miðlun?  

 

Matarhátíðir eru taldar efla samfélög að því leyti að þær veita félags- og menningarlega upplifun 

sem tilbreytingu frá hversdagsleikanum. Samfélagið ber sameiginlegt stolt yfir matvörum sem eru 

framleiddar á svæðinu og líklegt er að heimamenn versli frekar staðbundnar vörur heldur en 

innfluttar. Samfélaginu er falið það hlutverk að vinna saman til að tryggja farsæla matarhátíð sem 

laðar að sér gesti víðsvegar frá. Með því eflist einnig atvinnulífið á öðrum sviðum heldur en í 

matvælaframleiðslu, til dæmis í ferðaþjónustu, verslun og annarri þjónustu.  

 

Skilyrði sem samfélög þurfa að búa yfir er fyrst og fremst samvinna hagsmunaaðila. Tryggja þarf 

að samfélagið í heild sinni sé í stakk búið til að taka á móti gestum og veita góða þjónustu. Segja 

má að Skagafjörður hafi góðan grunn sem vettvangur fyrir matarhátíðir. Sterk matarmenning 

fjarðarins, fjölbreytt úrval matvælaframleiðenda og ýmsir matarviðburðir mynda heildstæðan 

grundvöll fyrir slíka starfsemi. Þó eru ákveðnar áskoranir sem liggja helst í ferðaþjónustu 

svæðisins. Til að mynda er skortur á gistiplássi og hafa ferðamenn gjarnan litið á Skagafjörð sem 

áningarstað fremur en áfangastað. Því eru tækifæri til staðar að kynna matvælahéraðið Skagafjörð 

sem spennandi áfangastað í matartengdri ferðaþjónustu.  

 

Vefsíður er sá miðill sem flestir hafa aðganga að, eða um 95% allra landsmanna. Því er sá miðill 

mikilvægur til að ná til sem flestra. Markaðsrannsóknir sýna að myndbönd séu með hagnýtari 

miðlunarleiðum til að koma vöru á framfæri. Uppskriftamyndbönd hafa náð miklum vinsældum en 

þau eru sérstaklega framleidd fyrir samfélagsmiðla og er sérstökum aðferðum beitt. Athygli 
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áhorfandans er náð á fyrstu sekúndum myndbandsins, myndbandið er skotið þannig að 

áhorfandanum líði eins og hann sjálfur sé að elda matinn.  

 

Það má þó velta fyrir sér fyrir hverja sé verið að halda viðburðinn og með hvaða markmiði, er það 

fyrir heimamenn eða til að laða utanaðkomandi fólk að? Fræðimenn eru sammála að mikilvægt sé 

að samfélagið sameinist sem heild með það að leiðarljósi að tryggja gæði hátíðarinnar, upplifun 

gesta og ánægju hagsmunaaðila (Bruwer, 2002; Getz, 1997). Matarhátíðir laða þó ekki einungis 

ferðamenn að heldur eru heimamenn ekki síður mikilvægir gestir. Matarhátíðir eru frábrugðnar 

hversdagsleikanum og mikilvæg menningarleg afþreying fyrir samfélagið í heild sinni (Long, 

2004).  

 

Skagafjörður er sérstakur að því leyti að Kaupfélag Skagfirðinga er eitt elsta og sterkasta fyrirtæki 

sinnar tegundar á landinu og má segja að starfsemi þess sé einsdæmi. Það hefur ýtt undir stöðu 

fjarðarins sem matvælahérað með uppbyggingu og þróun í matvælaiðnaði. Háskólinn á Hólum 

hefur einnig styrkt stöðu Skagafjarðar með því að setja á laggirnar þróunarverkefnið Matarkistan. 

Verkefnið hefur eflt matarferðaþjónustu á svæðinu og samvinnu hagsmunaaðila í 

matvælaframleiðslu (Matarkistan Skagafjörður, e.d.). Mikil gróska hefur verið í matarviðburðum í 

Skagafirði á undanförnum árum og er ljóst að matarupplifanir eru sífellt að færast í aukana hjá bæði 

heimamönnum og ferðamönnum. Í sóknaráætlun Norðurlands vestra eru megináherslur að vekja 

athygli á matartengdri ferðaþjónustu, fjölga afþreyingarmöguleikum og efla viðburðarhald 

(Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, 2019). Velta má fyrir sér hvort það mætti sameina 

einhverja af hinum fjölmörgu matarviðburðum og leggja meira í eina stóra hátíð.  

 

Bylting hefur orðið í stafrænni menningarmiðlun og hægt er að upplifa ýmsa menningarviðburði á 

netinu. Flestir Íslendingar hafa aðgang að netinu svo kjörið er að miðla kynningarefni um 

matvælaframleiðslu Skagafjarðar á þann hátt. Að mati höfundar hefur vantað töluvert upp á miðlun 

menningarefnis í Skagafirði, fá matvælafyrirtæki eru virk á samfélagsmiðlum og lítið af 

upplýsingum að finna um viðburði. Ákveðið var að halda stafræna matarhátíð með vefsíðunni 

Matarhátíð í Skagafirði þar sem uppskriftarmyndbönd voru birt yfir fimm daga tímabil. Leiða má 

líkur að því að myndbönd séu öflugasta tækið í markaðssetningu á netinu í dag og hafa 

uppskriftamyndbönd náð miklum vinsældum.  

 

Ljóst er að Skagafjörður hefur mörg tækifæri til að vaxa sem spennandi áfangastaður í matartengdri 

ferðaþjónustu. Svo virðist sem samfélagið sé í stakk búið til að takast á við áskoranir þessu tengt 
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og vinna saman að heildstæðum vettvangi matarviðburða og matvælaframleiðslu. Áhugavert 

verður að fylgjast með Skagafirði í náinni framtíð.  
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