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Inngangur 

Samband íslenskra bænda og íslenskra neytenda er einstakt og náið. Það byggir á trausti, heiðarleika og 

greinargóðum upplýsingum. Íslendingar eru mikilvægustu viðskiptavinir sauðfjárbænda og innlendar 

landbúnaðarafurðir eru ómissandi hluti af daglegu lífi flestra. Íslenskir sauðfjárbændur eru stoltir af því að 

framleiða hágæða afurðir fyrir opnum tjöldum með umhverfisvænum og náttúrulegum hætti.  

Bændur er óhræddir við heiðarlega samkeppni því þeir vita að siðlegir búskaparhættir skipta neytendur 

máli. Þess vegna er mikilvægt að neytendur fái réttar og góðar upplýsingar hvar sem þeir kaupa matvörur, 

hvort sem er í verslunum, á veitingastöðum eða í mötuneytum. Þetta er grunnurinn að heiðarlegri 

samkeppni og raunverulegu valfrelsi neytenda. Þetta eru sameiginlegir hagsmunir bænda og neytenda.  

Íslenskir sauðfjárbændur vilja að neytendur viti sem mest um þær afurðir sem bændur leggja alúð við að 

framleiða í sátt við náttúru og samfélag. Þess vegna setja þeir sér nú neytendastefnu í fyrsta sinn undir 

yfirskriftinni Okkar afurð – okkar mál. Þessi stefna verður lögð til grundvallar í allri samvinnu bænda við þá 

sem vinna og selja afurðirnar, almenning, samtök neytenda og stjórnvöld. 

 

Bætt upplýsingagjöf til neytenda 

1. Upplýsingagjöf til neytenda verði bætt með því að styrkja verulega regluverk um vandaðar og 

greinargóðar upprunamerkingar matvæla með eftirfarandi hætti :  

a. Skylt verði að merkja með upprunalandi allar afurðir sem standa neytendum til boða, hvort 
sem er í verslunum, veitingastöðum og mötuneytum. 

b. Upprunamerkingar verði settar fram með áberandi og skýrum hætti og m.a. gerðar kröfur 
um leturstærð o.fl. 

c. Upprunalegt framleiðsluland vörunnar komi skýrt fram þótt henni sé umpakkað annars 
staðar. Þetta eigi líka við um vörur frá löndum innan Evrópska efnahagssvæðisins.  

2. Upplýsingagjöf til neytenda verði bætt með því að bæta verulega innihaldslýsingar matvöru þar 

sem m.a. komi fram hvort - og þá hvaða - hormónar, lyf, eitur- eða varnarefni voru notuð við 

framleiðsluna.  

3. Upplýsingagjöf til neytenda verði bætt með því að umhverfisfótspor matvöru komi fram með 

skilmerkilegum og skýrum hætti m.t.t. kolefnislosunar, áburðarnotkunar, erfðabreytts fóðurs, 

sýklalyfjanotkunar, hormónanotkunar, notkunar á illgresis- eða skordýraeitri o.s.frv.  

4. Upplýsingagjöf til neytenda verði bætt með sérstökum merkingum á dýraafurðum m.t.t. 

dýravelferðar. Taka skal sérstaklega fram með áberandi hætti ef ekki er tryggt að afurðir séu 

af dýrum sem alin eru við sambærilegar dýravelferðarreglur og  gilda hér á landi. 
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Sérstök neytendavernd fyrir börn, aldraða og sjúklinga 

5. Sérstakt átak verði gert í koma ítarlegum og greinargóðum upplýsingum til foreldra um þann 

mat sem boðið er upp á í skólum og leikskólum m.t.t. þeirra þátta sem greinir í lið 1 – 4. 

6. Sérstakt átak verði gert í koma ítarlegum og greinargóðum upplýsingum til sjúklinga, aldraðra 

og annarra sem dvelja um lengri eða skemmri tíma á sjúkrastofnum, dvalarheimilum og viðlíka 

stöðum um þann mat sem þeim er boðið upp á m.t.t. þeirra þátta sem greinir í lið 1 – 4. 

 

Bætt eftirlit í þágu neytenda 

7. Neytendavernd verði bætt með skilvirkara og auknu eftirliti og strangari viðurlögum gegn 

brotum. 

a. Bætt og reglulegt eftirlit í a.m.k. hverjum mánuði verði með merkingum í verslunum, 
veitingastöðum og mötuneytum m.t.t. þeirra þátta sem greinir í lið 1 – 4. 

b. Hafin verði regluleg sýnataka úr öllum innfluttum matvælum og sýnataka úr innlendri 
framleiðslu uppfærð m.t.t. þeirra þátta sem greinir í lið 1 – 4. 

c. Gerð verði krafa um fullnægjandi vottorð með innlendri og innfluttri matvöru m.t.t. þeirra 
þátta sem greinir í lið 1 – 4. 

8. Neytendavernd verði bætt með skilvirkari og harðari viðurlögum við rangri og villandi 

upplýsingagjöf m.t.t. þeirra þátta sem greinir í lið 1 – 6. 

 

Fordæmi hins opinbera við neytendavernd með siðlegri innkaupastefnu 

9. Gerð verði skýlaus krafa um að fyrir liggi upplýsingar um uppruna, dýravelferð, 

umhverfisfótspor, hormóna-, lyfja- og eiturefnainnihald við öll opinber innkaup m.t.t. þeirra 

þátta sem greinir í lið 1 – 4. Það sé forsenda innkaupa bæði ríkis og sveitarfélaga að matvörur 

standist ströngustu gæðakröfur í þessu tilliti. 

10. Hollusta, hreinleiki og umhverfisfótspor m.t.t. sýklalyfjanotkunar, dýravelferðar, hormóna-, 

lyfja- og eiturefnanotkunar verði metin a.m.k. jafn þýðingarmikil við opinber útboð og innkaup 

á matvælum og verð eða hæfi bjóðenda. Þetta gildi um ríki, sveitarfélög og allar opinberar 

stofnanir og félög. 

 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda felur stjórn og starfsmönnum samtakanna að fylgja 

neytendastefnunni eftir og kynna fyrir viðeigandi fyrirtækjum, samtökum, stjórnvöldum og 

almenningi. 
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Samþykkt á aðalfundi Landssamtaka sauðfjárbænda 2017. 


