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Umsögn um tillögu til þingsályktunar um hollustumerkið Skráargatið. 22. mál.

Hjartavernd hefur borist til um umsagnar tillaga til þingsályktunar um norræna 
hollustumerkið Skráargatið, 22. mál.

Samkvæmt tillögunni felur Alþingi, sjávarútvegs -  og landbúnaðarráðherra að beita 
sér fyrir því að merkið verði innleitt á Íslandi. Þá geta framleiðendur matvæla sem 
framleiddar eru hér á landi sett þær á sínar vörur svo framarlega sem þær uppfylla 
ákveðin skilyrði um magn salts, sykurs, mettaðrar fitu og trefja.

Á síðustu árum og áratugum hefur þróun holdarfars Íslendinga verið óæskileg og 
Íslendingar bætt verulega á sig fitu. Offita er að verða eitt mesta heilfarsvandamál 
nútímans enda er oftar en ekki talað um offitufaraldur. Til að ná tökum á vandamálinu 
og snúa þróuninni við þarf meðal annarra úrræða að gera neytendum kleyft að geta 
keypt hollari matvöru. Í dag úir og grúir af misvísandi upplýsingum á umbúðum og 
fólki gert erfitt fyrir að velja hollari kost og fylgja opinberum ráðleggingum um 
mataræði. Þannig getur verið ógjörningur fyrir leikmann að átta sig á magni salts og 
viðbætts sykurs í matvælum.

Margt jákvætt getur fylgt upptöku merkisins, ekki síst vöruþróun hollari matvöru en í 
Danmörku eru núna á markaði 1250 innlendar vörutegundir með merkinu. Auk þess 
hafa rannsóknir sýnt að neytendur þekkja merkið og að það stýrir neyslu þeirra.
Þannig segjast 96% Norðmanna þekkja merkið og einn af hverjum tveimur segir það 
gera sér auðveldara að velja hollari mat.

Hjartavernd telur mikilvægt að stjórnvöld átti sig á því að að innleiðing merkisins 
dugar ekki eitt sér til að takast á við vandann og stjórnvöld verða að taka á málinu af 
fullum þunga og á fleiri vígstöðvum. Okkur tókst að draga úr reykingum með 
samstilltu átaki hagsmunaaðila og stífum reglum um auglýsingar en ekki síður með 
því að koma böndum á markaðssókn tóbaksframleiðenda og tóbaksseljenda. Með 
sambærilegum hætti ætti okkur að vera unnt að draga úr þyngdaraukningu 
þjóðarinnar.

Í tillögunni er talað um að Matvælastofnun muni líklegast gefa leyfi fyrir notkun 
merkisins. Hjartavernd telur brýnt að sú stofnun sem mun hafa forræði merkisins á 
sinni könnu verði gert skylt að kynna það vel og rækilega fyrir almenningi svo hann



geti tileinkað sér það. Ekki síst í ljósi þess að nú þegar er töluvert flutt inn af 
matvælum með merkinu á. Eins þarf að fylgjast með því að sú matvara sem fær 
merkið hækki ekki óðeðlilega í verði.

Hjartavernd styður heilshugar upptöku norræna hollustumerkisins Skráargatsins á 
matvörur sem framleiddar eru hér á landi og hvetur stjórnvöld til að hraða upptöku 
þess en málið hefur tekið of langan tíma.

Að endingu þakkar Hjartavernd fyrir tækifærið til að leggja fram sína umsögn.

Virðingarfyllst,

Vilmundur Guðnason forstöðulæknir Hjartaverndar


