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Þau orð sem eru undirstrikuð í kynningunni 

og margar myndir/skjáskot eru hlekkur inn 

á vef samtakanna eða aðra vefi þar sem 

lesa má nánar um efnið

Í kynningunni er farið yfir helstu verkefni 

ársins 2021 og það sem af er ári 2022



Tilgangur og markmið

Stuðla að öflugra samstarfi og 
auknum samtakamætti
smáframleiðenda matvæla um 
land allt

Stuðla að kraftmikilli nýsköpun og fjölbreyttu 

úrvali hágæða matvæla þar sem áhersla er á 

notkun innlendra hráefna, aukinn 

fjölbreytileika og verðmætasköpun, þróun 

nýrra og verðmætari vara og þjónustu úr 

vannýttum hráefnum, draga úr kolefnisspori, 

auka sjálfbærni og fjölga atvinnutækifærum

Vinna að hagsmunamálum
smáframleiðenda matvæla á 
öllum sviðum, vera málsvari
þeirra og stuðla að framförum í 
málefnum sem þá varða

þar með talið er varðar vöxt og aðgengi að 

mörkuðum, lágmörkun kolefnisspors

og samfélagslegum áhrifum starfsemi þeirra.

Koma sjónarmiðum og hagsmunamálum

félagsmanna á framfæri, vinna að því að 

starfsumhverfi og löggjöf utan um 

smáframleiðendur gefi þeim færi á að blómstra, 

leiðbeina félagsmönnum varðandi ráðgjöf og 

stuðning, skipuleggja viðburði, kynna

félagsmenn og það úrval sem í boði er.

https://ssfm.is/tilgangur


Smáframleiðandi

Í 2. gr. samþykktanna er smáframleiðandi skilgreindur á 

eftirfarandi hátt:

„Aðili sem við uppgjörsdag er með hreina veltu frá sölu matvæla undir 

100.000.000 kr. án vsk.“

Þegar velta aðilans fer yfir þau mörk, getur viðkomandi aðili ekki lengur verið 

félagsmaður með fulla aðild og ber að segja upp þeirri tegund aðildar.

Ef hann styður enn markmið félagsins getur hann sótt um aukaaðild.

https://ssfm.is/stofnsamthykktir


Stjórn og framkvæmdastjóri

• Svava Hrönn Guðmundsdóttir formaður, Sólakur / SVAVA sinnep Höfuðborgarsvæðið

• Þröstur Heiðar Erlingsson varaformaður, Brjálaða gimbrin / Birkihlíð Kjötvinnsla Norðurland Vestra / lögbýli

• Auður B. Ólafsdóttir gjaldkeri, Pönnukökuvagninn Norðurland Eystra / bæjarfélag

• Einar Sigurður Einarsson ritari, Aldingróður Suðurland / bæjarfélag

• Hrefna Erlinda Valdimarsdóttir meðstjórnandi, Ísfirðingur Vestfirðir / bæjarfélag

Varamenn

• Guðný Harðardóttir 1. varamaður, Breiðdalsbiti Austurland / lögbýli

• Ólafur Loftsson 2. varamaður, Súrkál fyrir sælkera Höfuðborgarsvæðið

Framkvæmdastjóri

• Oddný Anna Björnsdóttir, Geislar Gautavík og sjálfstæður ráðgjafi Austurland / lögbýli

Mikið lagt upp úr því að í stjórn séu einstaklingar sem endurspegla hina fjölbreyttu 
flóru félagsmanna (kyn, aldur, reynsla, staðsetning, rekstur, vöruflokkur o.fl.)

https://ssfm.is/stjorn
https://www.facebook.com/svavasinnep
https://www.facebook.com/Birkihl%C3%AD%C3%B0-Kj%C3%B6tvinnsla-2289976834578574
https://www.facebook.com/ponnuvagninn.is
https://aldingrodur.is/
https://www.facebook.com/Isfirdingur
https://www.facebook.com/breiddalsbiti
https://www.facebook.com/surkalfyrirsaelkera/
https://geislar.is/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=105
https://geislar.is/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=145


Sagan

Stofnuð á Hótel Sögu þann 5. nóvember 2019

• Undirbúningur að stofnun hófst í mars 2019 með fýsileikakönnun.

• Sú könnun var framkvæmd af núverandi framkvæmdastjóra á vegum Matarauðs Íslands þar sem 

verkefni sem hún hafði unnið með Brynju Laxdal, verkefnastjóra MÍ, höfðu gefið til kynna að þörf 

væri á slíkum samtökum.

• Sú könnun staðfesti þá þörf og var boðað til undirbúningsstofnfundar þann 3. september.

• Á fundinum var gerð SVÓT greining, settir niður punktar fyrir aðgerðaáætlun, farið yfir drög að 

samþykktum og viðskiptastjóri Samtaka iðnaðarins fór yfir kosti þess að samtökin yrðu aðilar að SI. 

Í lokin var undirbúningsstjórn og formaður hennar kjörin, ásamt varamönnum. 

• Í undirbúningsstjórn sátu þau Oddný Anna Björnsdóttir formaður, Svava Hrönn Guðmundsdóttir 

varaformaður, Karen Jónsdóttir, Sveinn Margeirsson og Þórhildur M. Jónsdóttir.

Í varastjórn sátu Ólafur Loftsson og William Óðinn Lefever.

• Landbúnaðarklasinn og Samtök iðnaðarins voru öflugir bakhjarlar á þessari vegferð

ásamt Matarauði Íslands.



Bakhjarlar

Styrkirnir frá Matarauði Íslands og Landbúnaðarklasanum voru veittir 

til að samtökin hefðu bolmagn til að fjármagna sig fyrstu tvö árin

• Matarauður Íslands (4,5m)

• Landbúnaðarklasinn (1m)

• Samtök iðnaðarins (ókeypis aðild í 2 ár)

Samtal í gangi um fyrirkomulag til framtíðar



Okkar leiðarljós 2022

Stefnumótandi markmið og 
lykil verkefni samtakanna fyrir 

árið 2022 - óbreytt frá 2021

Stefnumiðaða árangursmatinu 
(BSC) fylgir ítarleg 

aðgerðaáætlun (POA) -
formlega uppfærð í jan og sept

Í aðgerðaáætluninni er útlistað 
hvaða aðgerðir
eigi að fara út í

fyrir hvert lykil verkefni



Stefnumótandi markmið #1

Tryggja rekstrargrundvöll



Aðild og ráðgjafaráð

Full aðild - 171 félagsmaður

Aðildargjald 2022: 17.500 kr.

Felur í sér aðild að Samtökum iðnaðarins og í gegnum þau Samtök atvinnulífsins og þar með aðgang að 

þeirri þjónustu sem þau veita (almennar fyrirspurnir, lögfræðiálit, vinnumarkaðs- og rekstrarráðgjöf o.fl.)

Viðskiptastjóri á iðnaðar- og hugverkasviði, Gunnar Sigurðarson, fer með málefni samtakanna.

Aukaaðild - 44 félagsmenn

Aðildargjald 2022: 8.750 kr.

Fyrir þá sem styðja markmið samtakanna, uppfylla ekki þau skilyrði að vera smáframleiðandi,

en vilja styðja þau í verki. Er helmingur af gjaldi fyrir fulla aðild.

Ráðgjafaráð - 48 meðlimir

Í því sitja einstaklingar með reynslu og þekkingu á sviði samtakanna sem eru tilbúnir til að

veita stjórn og framkvæmdastjóra ráð og stuðning.

https://ssfm.is/felagsmenn
https://ssfm.is/aukaadilar
https://ssfm.is/radgjafarad


Samsetning félagsmanna

https://ssfm.is/greiningar


Helstu samstarfsaðilar
Frjáls félagasamtök

Slow Food
Aukaaðilar

Tengiliður: Dominique Plédel Jónsson – situr í ráðgjafaráði

VOR - verndun og ræktun
Aukaaðilar

Tengiliður: Eygló B. Ólafsdóttir – situr í ráðgjafaráði

Bændasamtök Íslands
Aukaaðilar

Tengiliðir: Gunnar Þorgeirsson og Vigdís Häsler – situr í ráðgjafaráði

Beint frá býli
Tengiliðir: Hanna S. Kjartansdóttir og Guðmundur J. Guðmundsson – situr í ráðgjafaráði

Á aðalfundi BFB var ályktað að fela stjórn að ganga til könnunarviðræðna við SSFM.

Í fundargerð kemur fram að „markmið þeirra viðræðna skuli vera að kanna hvernig og á hvaða grunni 

félögin geti unnið saman að hagsmunamálum smáframleiðenda þar sem nokkuð víst geti talist að 

samlegðaráhrif af samvinnu eða því að BFB gangi í hin nýju samtök séu óumdeild. Þar þurfi að skoða 

alla kosti og bera svo undir félaga BFB um áframhald.“ Þessar viðræður eru í gangi.



Styrkir og samstarfssamningar

• Skapalón fyrir gæðahandbók: Matarauður Íslands - samstarfsaðilar Vörusmiðjunnar

• Matarhandverk: Matarauður Íslands 

• Matvælaverkefni á Suðurlandi: SASS - samstarfssamningur / færður yfir á 2022

• Gerð skýrslu/greiningar með tillögum að einföldun regluverks á sviði matvæla:

Matvælasjóður - Bára - hafnað

• Matsjáin: Matvælasjóður - samtök sveitarfélaga um land allt samstarfsaðilar

• Nýjar lausnir fyrir vinnu við merkingar matvæla: Matvælasjóður - samstarfsaðilar Matís

• Matarmót á Egilsstöðum: Matvælasjóður - samstarfsaðilar Austurbrúar

• Austfirskt hráefni - aukin verðmætasköpun matvæla: Lóa - samstarfsaðilar Austurbrúar - hafnað

• Matarbúrið: Krónan - samstarfssamningur

• Heimabyggð: Samkaup - Nettó, Kjörbúðin, Krambúðin - samstarfssamningur

Verkefni í vinnslu 2021 og 2022

Sótt verður um fleiri styrki í ár og falast eftir fleiri samstarfssamningum



Stefnumótandi markmið #2

Hámarka ávinning af aðild





Lykil verkefni #2.1

Öflug hagsmunagæsla



Regluverk og umhverfi

Löggjöfin hámarki tækifæri til nýsköpunar og samkeppnishæfni smáframleiðenda

• Á lista yfir umsagnaraðila: Matvælaráðuneytið (MAR) og nefndasvið Alþingis

• Beðin um að skila inn tillögum til landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra í okt 2020

Sóttum um styrk í Matvælasjóð til að vinna greiningu / skýrslu – hafnað

Lagt til á fundi með matvælaráðherra 16.02.22 að ráðuneytið myndi fjármagna þá vinnu

- sú beiðni er á borði ráðherra

• Góð samskipti við helstu tengiliði innan MAR

Samtökin fá jafnan skjót og skýr svör við ólíkum fyrirspurnum sínum frá sérfræðingum

og öðrum starfsmönnum ráðuneytisins og fá sendar upplýsingar um málefni sem hafa 

með þeirra málefnasvið að gera.

https://www.stjornarradid.is/raduneyti/matvaelaraduneytid/
https://www.althingi.is/um-althingi/skrifstofa-althingis/skipurit-og-hlutverk/nefndasvid-/


Regluverk og umhverfi

Helstu verkefni 2021

• Örsláturhúsamálið/tilraunaverkefni um heimaslátrun - beittum okkur á ólíkum vettvangi, þ.m.t. 

stjórnarmenn í aðgerðahópi bænda og verkefnisstjóri í ráðgjafaráði. Fjórir bæir sóttu um leyfi sl. haust.

Reglugerð um slátrun í litlum sauðfjár- og geitasláturhúsum / Leiðbeiningar frá MAST

• Fiskeldi/fiskrækt í tjörnum og vötnum á lögbýlum – drög að frumvarpi fór í samráðsgátt

- sendum umsögn 7. janúar 2021

• Reglugerð fyrir skelfiskrækt og þörungarækt ásamt fleiri málum

- samskipti því tengt við ANR og þingmenn

• Fundur með verkefnastjórn um landbúnaðarstefnu 2. febrúar ásamt BFB þar sem farið var yfir 

umræðuskjal og ýmis gögn send á hana og regluleg samskipti fyrir og eftir þann fund. Í 

landbúnaðarstefnunni komu fram mörg af okkar áherslumálum

– sendum umsögn um umræðuskjal um landbúnaðarstefnu 19. ágúst 2021

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/09/18/God-thatttaka-i-tilraunaverkefni-um-heimaslatrun-saudfjar/
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega--og-nyskopunarraduneyti/nr/0500-2021
https://www.mast.is/static/files/leidbeiningar/leidbeiningar-framleidsla-litlum-saufjar-geita-slaturhusum-050521.pdf
https://www.facebook.com/oddny/posts/10225070139211284
https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=2859
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/09/15/Bjorn-og-Hledis-styra-vinnu-vid-motun-landbunadarstefnu/


Regluverk og umhverfi

Helstu verkefni 2021, frh.

• Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 65/1974 um ávana- og fíkniefni 

(iðnaðarhampur)

- sendum umsögn með Hampfélaginu 4. mars 2021

• Tillaga til þingsályktunar um CBD í almennri sölu

– sendum umsögn með Hampfélaginu 5. maí 2021

Mættum á fund velferðarnefndar Alþingis 21. apríl til að ræða frumvarpið um iðnaðarhampinn 

og þingsályktunartillöguna um CBD

• Drög að reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 1294/2014, um miðlun upplýsinga um 

matvæli til neytenda

– sendum umsögn 18. mars 2021 og tókum þátt í fundi með ráðherra um reglugerðina í maí

• Greinar í fjölmiðlum og samtöl / fundir þar sem fjallað er um hindranir í regluverkinu og 

mögulegar lausnir

SSFM eru að skrifa umsögn um greinargerð sem lýsir áherslum og fyrirhuguðu verklagi 
matvælaráðherra við stefnumótun á sviði matvæla á kjörtímabilinu (umsagnarfrestur til 22. mars nk.)

https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=2925&uid=7f5aec4b-ce7c-eb11-9ba0-005056bcce7e
https://umsagnir.gogn.in/thing/151/thingmal/105/umsagnir/2889#pdf
https://www.althingi.is/altext/151/s/1695.html
https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=2943&uid=13437100-cc87-eb11-9ba0-005056bcce7e
https://www.bbl.is/skodun/lesendabasinn/hvers-vegna-erum-vid-katholskari-en-pafinn
https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=3162&fbclid


Úr umsögn SSFM um umræðuskjal 
um landbúnaðarstefnu sem birtist í 

lokaskjalinu RÆKTUM ÍSLAND!



Reglugerðin var birt 20. apríl 2021

• 2ja ára þrotlaus barátta á enda.

• Um haustið hófu fjórir bæir ferlið. 

Tveir hófu slátrun, einn kláraði en

hóf ekki slátrun og einn er í ferli.

• Fundur á vegum ráðuneytisins var 

haldinn 14. feb. 2022 til að fara

yfir hvernig gekk.

• Á fundinn voru boðaðir:

Bændurnir sem hófu ferlið, Sigurður 

Eyþórsson og Kjartan Hreinsson 

sérfræðingar hjá ANR, Unnsteinn S. 

Snorrason frkvstj LS og Oddný A. 

Björnsdóttir frkvstj SSFM. 

Reglugerð um lítil sauðfjár- og geitasláturhús

https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=fbd15862-c9c2-4503-9878-4c64002b7d21


Fundur með matvælaráðherra
skrifstofustjóra MAR og aðstoðarmönnum ráðherra, 16. feb. 2022

Umræðupunktar SSFM

1. Einföldun regluverks

– Skýrsla/greining: Sjá næstu glæru

– Samræming: MAST / Heilbrigðiseftirlitið - 10 umdæmi (+ UST) - greining KPMG

– Teymi fulltrúa MAR og MAST: Framleiðendur geti leitað til tengt framkvæmd 

reglugerða/eftirlits

– Reglugerð um lítil sauðfjár- og geitasláturhús: Sýndi mikilvægi þess að hafa þá 

sem munu vinna eftir reglugerðunum og fulltrúa þeirra með í ferlinu

2. Matvælasjóður

– Stjórn í dag: BÍ + SFS + MAR - vantar fulltrúa matvælaframleiðenda (SSFM / SI)

3. MAR geri samning við SSFM um eflingu smáframleiðslu matvæla

4. Sýn ráðherra

Matvælaráðherra boðaði hagsmunaaðila í matvælaframleiðslu til kynningarfundar um

nýja matvælaráðuneytið og áherslur þess 10. mars sl.

Frá SSFM mætti formaður, varaformaður og framkvæmdastjóri.

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2021/09/15/Endurskodun-a-eftirlitskerfi-med-matvaelum-mengunarvornum-og-hollustuhattum


Gerð skýrslu með tillögum að einföldun 
regluverks á sviði matvæla

Ráðuneytið óskaði eftir því í október 2020 að SSFM myndu "senda umbótatillögur sem 

lúta að einföldun regluverks og skilvirkari framkvæmd gildandi leyfisreglna“.

• SSFM sóttu um styrk í Matvælasjóð (Báru) til að fjármagna þá vinnu en var hafnað.

• Í drögum að landbúnaðarstefnu fyrir Ísland stendur: "Landbúnaðarstefna hefur forgang gagnvart 

samkeppnisreglum innan ESB og þar er lögð áhersla á sveigjanleika og meðalhóf gagnvart smáframleiðendum.

Til að starfsskilyrði landbúnaðar hér á landi séu sambærileg og í nágrannalöndunum kann að vera þörf á að auka 

svigrúm innlendra framleiðenda landbúnaðarvara innan þess ramma sem EES-aðildin heimilar."

• SSFM telja nauðsynlegt að greina þessa þörf og koma með tillögur að því hvernig væri hægt að 

auka svigrúmið innan núverandi löggjafar (evrópsku matvælalöggjafarinnar sem var innleidd 2010).

1. Greina/rýna núverandi regluverk og framkvæmd

2. Taka viðtöl við smáframleiðendur, þá sem tilheyra stuðningsnetinu og eftirlitsstofnanir

3. Bera saman við framkvæmd valinna ESB landa sem hafa innleitt sömu löggjöf

4. Koma með tillögur að því hverju þurfi að breyta / hvernig hægt sé að

auka svigrúmið með það að leiðarljósi að hámarka tækifæri til nýsköpunar og samkeppnishæfni 

smáframleiðenda / heimavinnsluaðila / matarfrumkvöðla

https://www.mast.is/static/files/Uploads/document/fraedsluefni/Nymatvaelaloggjofogbaendur2.pdf


Lykil verkefni #2.2

Auka þekkingu og
þróa verkfæri



Auka þekkingu og þróa verkfæri

Helstu verkefni 2021

• Skapalón fyrir gæðahandbók

– Samstarfsaðilar Vörusmiðjunnar

– Fjármagnað með styrk frá Matarauði Íslands

• Matsjáin – 14 vikna rafrænt námskeið fyrir félagsmenn 6. janúar - 7. apríl. 

Samanstendur af sjö lotum með heimafundum / jafningjaráðgjöf, fræðslu og 

erindum, verkefnavinnu og ráðgjöf. Lýkur með veglegri uppskeruhátíð (sjá 

glæru 42) þar sem þátttakendur hittast í raunheimi. 84 skráðu sig í Matsjána.

– Samtök sveitarfélaga um land allt samstarfsaðilar

– Verkefnastjórn í höndum RATA / Svövu Bjarkar Ólafsdóttur

– Fjármagnað með styrk úr Matvælasjóði (5.231.000 kr.)

• Merkingar matvæla

(1) Forrit sem gerir framleiðendum kleift að reikna næringargildi

(2) Viðbót hráefna í ÍSGEM sem forritið sækir gögn úr

(3) Vefbók með leiðbeiningum

– Fjármagnað með styrk úr Matvælasjóði / SSFM samstarfsaðilar (931þ)

• Næringargildi - skjal og leiðbeiningar

– Auðvelda félagsmönnum að reikna út næringargildi

– Keypt af Matís 2020 (106.397 kr.)

https://vorusmidja.is/


Auka þekkingu og þróa verkfæri

Örnámskeið / erindi 2021

• Örnámskeið með Óla Jóns: Hvernig kem ég vörum mínum á framfæri fyrir jólin

– Ókeypis einstaklingsmiðuð stafræn úttekt (Óli Jóns)

• Rataðu í styrkjafrumskóginum, Þórunn Jónsdóttir, Poppins & Partners

• Hvaða sögu segir brandið þitt?, Þórhildur L. Sigurðardóttir, stofnandi Kúper Black

• Tryggingaráðgjöf, Guðmundur M. Ásgrímsson, ráðgjafi hjá Consello

• Hefur þú áhuga á framleiðslu lífrænt vottaðra vara?, Eygló Björk Ólafsdóttir, formaður VOR

• Þjónusta / verkefni Íslandsstofu sem geta gagnast félagsmönnum, Erna Björnsdóttir, fagstjóri 

sérhæfðra matvæla og náttúruafurða

• Nýr afsláttarsamningur við Eimskip/Flytjanda, Pálmar Viggósson, sölustjóri og Unnur Svala 

Vilhjálmsdóttir, viðskiptastjóri

• Hvað getum við lært af hinum sænska Eldrimner?, á vegum Slow Food á Íslandi,

Matís, Samtaka smáframleiðenda matvæla og Vörusmiðju Biopol

Fram að páskum er Matsjáin sú fræðsla sem samtökin standa fyrir. Eftir páska verða 
áhugaverð örnámskeið / erindi kynnt. Eimskip var með kynningarfund á einföldum 
morgundreifingar og upprifjun á afsláttarsamningnum frá apríl 2021 þann 18. mars sl.

https://www.kuperblakk.is/
https://www.consello.is/
https://www.facebook.com/groups/2380862295316821/posts/4142397552496611/


Námskeið fyrir matarfrumkvöðla

Framkvæmdastjóri með námskeiðið Matarfrumkvöðullinn

í Hallormsstaðaskóla og LbhÍ – fyrirlestrarnir verða gerðir aðgengilegir félagsmönnum 

Sendur á 
félagsmenn 
18/2

Í grunninn 
þessi 
kynning



Lykil verkefni #2.3

Veita ráðgjöf og stuðning



Ráðgjöf og stuðningur

Félagsmenn geta leitað eftir ráðgjöf og stuðningi frá samtökunum

• Ef félagsmenn vantar upplýsingar eða 

ráð varðandi það sem þeir eru að vinna 

að, geta þeir hvenær sem er haft 

samband við framkvæmdastjóra í 

gegnum síma, tölvupóst eða Messenger.

• Ef þeir eru í vandræðum með eitthvað 

meta samtökin hvort þau geti beitt sér 

fyrir þeirra hönd.

• Ef þeir eru að sækja um styrk geta 

samtökin verið samstarfsaðilar í takt við 

markmið þeirra og stefnu (sjá skjáskot).



Lykil verkefni #2.4

Þróa og benda á söluleiðir



Benda á söluleiðir

Sérstaklega fyrir smáframleiðendur

- Austurlands Food Coop

- Eigin verslanir smáframleiðenda

- Frú Lauga

- Hólabúðin / Laugardalshólar

- Hús handanna

- Litla Melabúðin

- Matarbúðin Nándin

- Matarmarkaðir

- Me & Mu

- REKO hópar

- Vefur Beint frá býli (félagsmenn BFB)

- Vörusmiðjan BioPol (NV-land)

- Ýmsar FB síður og hópar

Ekki tæmandi upptalning



Samskipti, samstarf og samstarfssamningar

Kynna félagsmenn og vörur þeirra fyrir forstöðumönnum 

innkaupasviða og innkaupastjórum

Stuðla að því að vörum félagsmanna sé gert hátt undir 

höfði í stórverslunum og netverslunum og gerðar bæði 

aðgengilegri og aðgreinanlegri, hvort heldur sem er tengt 

samstarfsverkefni, átaki eða til lengri tíma - og auglýstar í 

tengslum við það

Vinna að því að vörur félagsmanna fáist og séu 

sérstaklega merktar í staðbundnum smásöluverslunum



Árið 2021 voru fjögur tímabil (tímabil 1 og 2 voru 2020)

Tímabil 3: 8. febrúar - 22. mars / 26 framleiðendur með 81 vöru

Mosfellsbæ og Flatahrauni

Tímabil 4: 2. júní - 3. ágúst (sumartímabil)

Akranesi / 15 framl m 52 vörur, Selfossi / 14 framl m 50 vörur 

og Egilsstöðum / 13 framl m 52 vörur

Tímabil 5: 26. ágúst - 30. sept / 26 framleiðendur með 79 vörur

Í sex stærstu verslununum (K1): Granda, Lindum, Bíldshöfða, 

Mosfellsbæ, Flatahrauni og Selfossi

Tímabil 6: 18. nóv - 3. jan / 24 framleiðendur með 59 vörur

Í sex stærstu verslununum (K1): Granda, Lindum, Bíldshöfða, 
Mosfellsbæ, Flatahrauni og Selfossi

Teams fundur innkaupsviðs Krónunnar með félagsmönnum SSFM var haldinn 2. mars kl. 11-12.
Tímabil 7 hefst eftir páska, tímabil 8 í haust samhliða bændamarkaði Krónunnar og tímabil 9 í nóvember.

https://kronan.is/wp-content/uploads/2021/03/FINAL_Samfelagsskyrsla_Kronan-NET.pdf
https://kronan.is/wp-content/uploads/2021/03/FINAL_Samfelagsskyrsla_Kronan-NET.pdf
https://kronan.is/tilkynningar/matarburid-i-flatahrauni-og-mosfellsbae/
https://kronan.is/matarburid/


Nettó, Kjörbúðunum og Krambúðunum

Var sett upp í febrúar og mars 2021

Planið er að halda áfram og hafa þá einungis „local“ vörur í 

þeim verslunum sem Heimabyggð er sett upp í.

Hugmyndavinna fyrir 2022 í ferli.

https://www.bbl.is/frettir/vorur-ur-heimabyggd-i-verslunum-samkaupa


Landbúnaðarsýningin 14.-16. október

• SSFM ætluðu að vera með bás í fyrra þar sem félagsmenn myndu selja og kynna sig og sínar vörur

– Hver félagsmaður gat valið einn dag, fös, lau eða sun

– Tíu gátu verið á básnum í einu og því samtals 30 tekið þátt

• Sýningunni var aflýst vegna Covid takmarkana og verður því haldin í haust

• Samtökin hafa þegar tryggt sér sama básapláss á sýningunni með sama fyrirkomulagi



Lykil verkefni #2.5

Semja um betri kjör



Tilboð og afsláttarkjör

Samið við þá aðila sem félagsmenn eiga gjarnan viðskipti við

Upplýsingar um hver kjörin eru, eru inn á læstu svæði fyrir félagsmenn

https://ssfm.is/afslattarkjor
https://ssfm.is/fyrir_felagsmenn
https://ssfm.is/afslattarkjor


Tímamótasamningur við Eimskip 

Viðskiptasamningur um 
innanlandsflutning sem eykur 
fyrirsjáanleika og tekur sérstaklega til 
þess að sendingar eru að jafnaði smáar

„Við lögðum áherslu á að flutningskostnaður 

mætti ekki vera hindrun í vegi smáframleiðenda 

matvæla til að koma vörum sínum í verslanir eða 

beint til neytenda.“

https://www.bbl.is/folk/lif-og-starf/samtok-smaframleidenda-matvaela-gera-timamotasamning-vid-eimskip
https://www.facebook.com/watch/?v=228481126060304


Lykil verkefni #2.6

Miðla gagnlegum
upplýsingum



Vefur
Fanga það sem samtökin snúast um og hafa á einum stað efni sem gagnast félagsmönnum

Meðal annars listi yfir félagsmenn og læst svæði fyrir félagsmenn

Ath! Lokaði Facebook hópurinn er fréttaveita samtakanna – ekki vefurinn

https://ssfm.is/
https://ssfm.is/felagsmenn
https://ssfm.is/fyrir_felagsmenn
https://www.facebook.com/groups/2380862295316821/permalink/3890865200983182/


Byggja upp öflugt tengslanet
Innan og utan samtakanna

Markmiðið er að félagsmenn efli hvern annan með samtali og samstarfi

- og með miðlun gagnlegra upplýsinga til félagsmanna

…um samstarfssamninga og verkefni, styrki í boði, viðburði, afsláttarkjör o.fl.

• Póstlisti – full aðild / aukaaðild / hópar tengdir verkefnum

• Facebook hópur - fyrir félagsmenn og stuðningsnetið (fréttaveita samtakanna)

• Facebook síða - fyrir neytendur

• Instagram reikningur – fyrir neytendur

• Fjarfundir

• Messenger hópar - tengdir verkefnum

• Bein samskipti í gegnum Messenger, síma og tölvupóst

https://www.facebook.com/groups/2380862295316821
https://www.facebook.com/Samt%C3%B6k-sm%C3%A1framlei%C3%B0enda-matv%C3%A6la-fyrir-neytendur-105754517481758/
https://www.instagram.com/samtoksmaframleidendamatvaela/


Matsjáin

Uppskeruhátíð 7.-8. apríl á Hótel Laugarbakka á Hvammstanga

Allt nema gisting* er innifalið fyrir þátttakendur í Matsjánni. Félagsmönnum sem tóku ekki 

þátt í Matsjánni er velkomið að taka þátt, en greiða fyrir matinn og rútuferðina.

12:00: Hádegisverður

13:00-15:00: Vinnustofa

Mæting fyrir félagsmenn sem tóku ekki þátt í Matsjánni

16:00-18:00: Matarmarkaður (almenningur velkominn)

19:00: Fordrykkur

20:00: Kvöldverður

Daginn eftir verður farið í ferð um svæðið í

rútu þar sem smáframleiðendur á svæðinu

og Vörusmiðja Biopol verða heimsótt.

*12.000 kr. fyrir eins manns herbergi, 16.000 kr. fyrir tveggja manna



Lykil verkefni #2.7

Gátt inn til
smáframleiðenda matvæla



Gátt inn til smáframleiðenda matvæla

Samtökin fá reglulegar fyrirspurnir frá aðilum sem vilja komast í 

samband við smáframleiðendur, m.a. tengt:

• Ráðstefnum, námskeiðum, fundum, verkefnum og vinnuhópum sem verið er að bjóða fulltrúa

frá samtökunum og/eða smáframleiðendum að taka þátt í

• Ýmsum verkefnum, þ.m.t. þeir sem hafa áhuga á að selja vörur þeirra eða veita þeim þjónustu

• Fá samtökin sem samstarfsaðila á styrkjaumsóknir

• Kaupum á búnaði sem smáframleiðendur gætu nýtt

• Fá kynningu á samtökunum

Rafræn könnun m.a. með veltutengdum spurningum verður send á félagsmenn (nafnlaus) til að

ná betur utan um umfang og þróun smáframleiðslu matvæla hér á landi.

Fleiri kannanir munu fylgja.



Matarhandverk

Samningur við Matarauð Íslands um að festa matarhandverk og 

matarhandverkskeppnir í sessi

Tilgangur: Efla skilning á verðmæti matarhandverks og menningarlegri sérstöðu

• Eldrimner - samtök matarhandverksfólks í Svíþjóð - fyrirmyndin

• Almenn skilgreining, yfir- og undirmarkmið

• Reglur Eldrimner þýddar, unnin tillaga að reglum hér á landi byggðar á reglum Eldrimner

• Um 50 félagsmenn tóku þátt í vinnunni haustið 2020 

• Engin skýr niðurstaða fékkst

• Verkefnið var sett á ís í febrúar 2021 þegar að Bændasamtökum Íslands var tryggt fjárman úr 

rammasamningi landbúnaðarins til gerðar og útfærslu Búvörumerkis.

Búvörumerkið var afhjúpað 14. mars sl. og felast næstu skref í því að meta hvort

og þá hvernig Matarhandverksmerkið geti byggt á Búvörumerkinu.

https://ssfm.is/matarhandverk
https://www.eldrimner.com/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2021/02/17/Adgerdaaaetlun-til-eflingar-islensks-landbunadar-kynnt/
https://stadfest.is/


Lykil verkefni #2.8

Kynningarmál og
almannatengsl



Afmælisgreinar í Bændablaðinu

Farið yfir umgjörð og helstu áherslumál samtakanna á liðnu ári

SSFM voru með lógó í 
Tímariti Bændablaðsins 

sem kom út í mars

Vildu sýna í verki þakklæti 
fyrir áhuga á og faglega 
umfjöllun blaðsins um 
smáframleiðendur og 

málefni samtakanna og 
stuðning SSFM við íslenskan 

landbúnað

https://www.bbl.is/frettir/fraedsluhornid/samtok-smaframleidenda-matvaela-eru-arsgomul-1
https://www.bbl.is/skodun/lesendabasinn/samtok-smaframleidenda-matvaela-tveggja-ara?fbclid=IwAR0xplByI-58IAO9-X98LSPmsrgZPEC27bhc2wz_1sLB5aFOMvpQ12w-gBQ


Pistlar í Bændablaðinu
Um málefni smáframleiðenda

Fyrsti í blaðinu (bls. 40) sem kom út 25. mars, kom á vefinn 26. mars
Annar í blaðinu (bls. 41) sem kom út 15. apríl – kom á vefinn 28. apríl

Þriðji í blaðinu (bls. 40) – kom á vefinn 12. maí

https://www.bbl.is/media/1/bbl6.tbl.2021web.pdf
https://www.bbl.is/skodun/lesendabasinn/hvers-vegna-erum-vid-katholskari-en-pafinn
https://www.bbl.is/media/1/bbl7.tbl.2021web.pdf?fbclid=IwAR0Hz3RSmNtgXGdy0QyzDSlvKkDI5_tCSzCe6odf3xuRwRcoGKj_b3QyZAc
https://www.bbl.is/skodun/lesendabasinn/bylting-i-smaframleidslu-matvaela-og-floran-afar-fjolbreytt
https://www.bbl.is/media/1/bbl9.tbl.2021web.pdf?fbclid=IwAR329Oc7l0jyyaTKL3tWdGbStB1Bgnu4ccNeraDZDDvcGKRkBvxc8pERJaQ
https://www.bbl.is/skodun/lesendabasinn/hampfelagid-og-samtok-smaframleidenda-matvaela-skora-a-radherra-ad-bregdast-vid-urskurdi-evropudomstolsins


Umfjöllun tengd samtökunum dæmi

https://ssfm.is/umfjollun
https://www.bbl.is/frettir/samstarf-um-islenskt-matarhandverk
https://www.ruv.is/utvarp/spila/morgunutvarpid/23822/7grr0k/matvaeli
https://www.facebook.com/106979180938014/videos/1249472122092333/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.bbl.is/frettir/framleidir-heitreykta-bleikju-og-styrir-vorusmidju-biopol
https://www.vb.is/frettir/stofna-samtok-smaframleidenda/159042/
https://www.bbl.is/frettir/stofnfundur-samtaka-smaframleidenda-matvaela
https://www.bbl.is/media/1/bbl16.tbl.2019webii.pdf
https://www.man.is/frettir/smaframleidendur-sla-i-gegn-mikilvaegir-fyrir-faeduoruggi/


Umfjöllun tengd samtökunum dæmi

https://ssfm.is/umfjollun


Vekja athygli á því sem félagsmenn eru að gera

Deila fréttum og umfjöllun um félagsmenn í fjölmiðlum og víðar

Tilgangur: Félagsmenn kynnist hver öðrum, fái hugmyndir og hvatningu og sýna áhugann hjá fjölmiðlum 

og í samfélaginu á nýsköpun á sviði matvæla – „Smáframleiðendur matvæla eru rokkstjörnur samtímans!“



Stefnumótandi markmið #3

Hámarka skilvirkni í rekstri



Lykil verkefni #3.1 og 3.2

Hámarka
rekstrarhagkvæmni

Gagnsæi
í rekstri



Úr rekstrarreikningi 2021

Tekjur
Samtals: 5.613.812 kr.

Styrkir: 2.615.500 kr. (greiddir út 2021)

Samstarfssamningar: 368.312 kr. (sem komu til greiðslu 2020)

Aðildargjöld: 2.630.000 kr.

-

Gjöld
Endurgjald framkvæmdastjóra: 5.553.500 m/vsk des 2020-des 2021 (13 mánuðir) - verktaki

372þ m/vsk á mánuði, plús 717,5þ m/vsk samtals tengt samstarfssamningum

- jafngildir um 250þ kr. mánaðarlaunum

Samningur um að lágmarki 40 tíma á mánuði að jafnaði – raun um 80

Annar kostnaður: 252.492 kr.

Uppfærslur á vef, hýsing vefjar og tölvupósts, Konto reikningakerfi,

staðfestingargjald Landbúnaðarsýningar, kynningar- og almannatengsl,

bankagjöld og árgjald ISNIC.

Eigið fé í lok árs: 3.078.258 kr.



Lykil verkefni #3.3 og 3.4

Skilvirk áætlanagerð
og eftirfylgni

Skýrt funda- og
samskiptaskipulag



Stjórn og 
framkvæmdastjóri funda 

reglulega í gegnum 
fjarfundabúnað

Messenger hópur nýttur í 
samskipti milli funda

Framkvæmdastjóri á 
regluleg samtöl milli funda 

við formann og aðra 
stjórnarmenn



Stefnumótandi markmið #4

Tryggja nauðsynlega
þekkingu



Allt kapp er lagt á að fylgjast náið með 

þróun á markaði og umhverfi 

smáframleiðenda, byggja upp öflugt 

tengslanet, þekkja núgildandi regluverk og 

sækja þær ráðstefnur, fundi og námskeið 

sem við á til að tryggja að innan SSFM sé 

sú þekking sem nauðsynleg er til að ná 

markmiðum samtakanna.



Upplýsingar

Samtök smáframleiðenda matvæla

Lögheimili

Samtök iðnaðarins

Borgartúni 35, 105 Reykjavík

s: 591-0100

Framkvæmdastjóri

Oddný Anna Björnsdóttir

s: 869-7411

ssfm@ssfm.is

www.ssfm.is

Facebook hópur (lokaður)

Facebook síða

Instagram reikningur

Kt. 561219-2140

Reikn.nr.: 133-26-201068

https://ssfm.is/
https://www.facebook.com/groups/2380862295316821/
https://www.facebook.com/Samt%C3%B6k-sm%C3%A1framlei%C3%B0enda-matv%C3%A6la-fyrir-neytendur-105754517481758/
https://www.instagram.com/samtoksmaframleidendamatvaela/


©Samtök smáframleiðenda matvæla


