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Almennur 
réttur 
neytenda

Vera upplýstir

Öruggir

Á þá sé hlustað

Hafi eitthvað að segja um þá þætti sem 
hafa áhrif á þá

Hafa aðgang að grunnþjónustu

Að vita hvar fæðan þín hefur verið og öll þau 
vandamál sem upp kunna að koma geti verið 
rakin til baka í virðiskeðjunni og löguð.



Rekjanleiki 
matvæla er 

snúinn

• Margir aðilar sem koma að áður en afurð kemst 
á leiðarenda

• Mörg hráefni með mismunandi uppruna
• Mörg vinnsluþrep
• Margar afurðir 

• Litlar lotur
• Stuttur líftími

• Lág hagnaðarprósenta
• Valdið liggur hjá vinnsluaðilum, heildsölum og 

smásölum



Kauphegðun að 
breytast

• Þægindi, verð og bragð 
• Heilsa og heilsuhreysti (health

and wellness), öryggi, 
samfélagsleg áhrif/ábyrgð og 
reynsla farin að hafa meiri áhrif 
(Deloitte, 2015)

• Gagnsæi virðist vera 
gegnumgangandi þáttur hjá 
flestum neytendum.



Fjögur atriði gegnumgangandi í 
kröfum neytenda...

Vilja:
Upplýsingar (upstream) úr 
virðiskeðjunni (til að treysta 
afurðum)
Upplýsingar um umhverfisálag 
afurða (vottun á upplýsingunum)

Kjósa:
Persónulega þjónustu við kaup á 
sjávarafurðum
Afurðin sé fersk, heilsusamleg og 
þægindi (convenience)
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Aðgeining á viltum sjávarfangi og eldi, ástand stofna tilgreint.



Tegundasvik

Rannsókn á vegum Food Safety 
Authority 2011: 

• 7% af fisk seldum sem þorskur í 
Bretlandi var ekki þorskur. 

• Samskonar rannsókn 
framkvæmd á Írlandi sýndi að 
28% fisks sem seldur var sem 
þorskur, var í raun ekki þorskur.

Heilindi í viðskiptum með matvæli



Ísland – bezt í heimi?
Matís rannsakaði hvernig málum er háttað hér á landi og 
tók 56 sýni á 22 veitingahúsum. Rannsókn á þeim leiddi í ljós 
að í um fjórðungi tilfella reyndist fiskitegundin vera önnur en 
getið var á matseðli. 
Dæmi:
• Langa seld sem þorskur (ítrekað) 
• Keila seld sem skötuselur 
• Þorskur seldur sem ýsa 
• Steinbítur seldur sem keila 
• Hlýri seldur sem steinbítur
• Yellowfin túnfiskur seldur sem bláuggi
• Bigeye túnfiskur seldur sem yellowfin



Hvernig mætum 
við 
upplýsingaþörf 
neytenda í 
breyttu 
umhverfi? 

• Gagnsæi með rekjanleika 
• Styttri virðiskeðjur og 

einfaldari vörur
•Matvælasóun
• Ný tækni – nýjar áskoranir



Sögustund gefur 
gull…

Framþróun í:
• Internet hlutanna
• Skynjurum
• Netverkum
• Farsímum
• Vélbúnaði
Stuðlar að gagnasöfnum sem við höfum 
ekki áður séð.
Á að auka gagnsæi, skila neytendum 
upplýsingum og færa þeim öryggi!



Styttri virðiskeðjur og 
einfaldari afurðir

Tæknin getur/er að stytta og einfalda 
virðiskeðjur

• Netsala með vörur og þjónustu
• Milliliðum fækkað/sleppt 
• Hnattræn þróun

Einfaldari afurðir
• Nýjar vörur með færri og 

rekjanlegum innihaldsefnum
• Núverandi framleiðendur eru að 

taka hráefni frá færri aðilum og 
nota rekjanleikastaðla

• Rækta hráefni nær neytandanum



Minni sóun
• Þriðjungur matvæla nær 

ekki á disk neytenda
• Fæðukerfið ber ábyrgð á 

25% gróðurhúsa-
lofttegunda

• Gróðurhúsaáhrif munu 
hafa veruleg áhrif á 
ræktun

• Lítil fjárfesting í 
grunnframleiðslu, sér í 
lagi ræktun í 
vanþróuðum löndum.



Ný tækni – nýjar áskoranir

Bálkakeðja (blockchain) gæti virkað fyrir 
matvælaiðnað. 

• Allir aðilar í virðiskeðjunni verða að taka 
þátt svo þetta virki. 

• Núna er staðlaleysi að koma í veg fyrir 
framþróun. 

Fáir aðilar hafa reynt þetta fyrir virðiskeðju
matvæla. 

• Það sem hefur verið gert, hefur verð prófað 
í einföldum keðjum með fáum 
þátttakendum. 

• Walmarkt að vinna með IBM varðandi 
græna blaðgrænmetið



Hver borgar?
Þróunarstarf kostar…



Samantekt

• Notið staðla – svo ólík kerfi geti talað
saman




